
Cílem bakalářské práce je vytvoření vzorových příprav pro výuku odborného předmětu Počítačová 
grafika. Přípravy by měly sloužit k atraktivní a kvalitní výuce programu ArchiCAD na středních školách 
stavebních, obor vzdělání 36—47-M/01 Stavebnictví. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou 
část. V teoretické části je představen předmět Počítačová grafika, kurikulární dokumenty vztahující 
se k výuce tohoto předmětu, CAD systémy (podrobněji grafický program ArchiCAD) a teorie příprav 
na vyučování. Na základě teoretických poznatků jsou v rámci praktické části sestaveny písemné 
přípravy pro výuku předmětu Počítačová grafika. 
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The object of this thesis is creating model preparations for technical subject teaching Computer 
Graphics. Preparations should serve for attractive and high-quality teaching of ArchiCAD at secondary 
schools of civil engineering, branch 36—47-M / 01 Construction. The thesis is divided into theoretical 
and practical part. The theoretical part introduces the subject Computer Graphics, curriculum 
documents related to the teaching of this subject, CAD systems (in more detail about graphical 
program ArchiCAD) and theory of teaching preparation. Based on the theoretical knowledge, in the 
practical part of the work are made preparations for teaching Computer Graphics.

1. Výzkumná otázka: Jaké počítačové grafické programy jsou nejčastěji vyučovány na SPŠ stavebních v ČR? 

2. Výzkumná otázka: Mají studenti možnost účastnit se studentských soutěží  zaměřených na práci s 

grafickými programy? Jakých?

Graf: Nejčastěji používané grafické programy vyučované 
na středních školách, obor vzdělávání Stavebnictví v ČR

Nejčastěji jmenované studentské soutěže zaměřené na 
práci s grafickými programy:

Práce s grafickými programy na stavební průmyslovce

Velux, King of Daylight

Středoškolská odborná činnost

Wienerberger, Soutěž o nejlepší projekt (SPŠS)

Ytong, Studentská soutěž

KB BLOK, Navrhni dům z KB-BLOKU

Schiedel, Můj rodinný dům

... ... ...

Ať už se jedná o plán vyučovací hodiny či turistickou mapu, plán by vždy měl být prostředkem 
pro orientaci a nalezení ideální cesty k vytyčenému cíli. V pedagogické praxi je plánování 
nedílnou součástí učitelovy práce. Začínající učitel se zpravidla musí na hodiny připravovat 
podstatně více, než učitel roky a zkušenostmi ostřílený. Přípravy však využívá každý učitel, 
zejména písemných, které mají kladný efekt na průběh vyučování. 

Cílem teoretické části bylo shrnout poznatky o předmětu Počítačová grafika, zmapovat teorii 
příprav a kurikulární dokumenty, ze kterých učitel při sestavování příprav na hodiny může 
vycházet. Součástí je také dotazníkové šetření zaměřené na zjištění, jaké grafické programy 
se na středních školách stavebních, obor Stavebnictví, vyučují a jakých studentských soutěží 
se žáci mohou aktivně účastnit. 

Praktická část obsahuje vzorové přípravy pro výuku předmětu Počítačová grafika, které jsou 
sestaveny na základě teoretických poznatků. Nejedná se přitom o jediné možné řešení toho, 
jak by přípravy měly vypadat. Každý učitel si musí nalézt vlastní formu, která mu vyhovuje. 
Záměrem uvedených příprav bylo vytvořit jeden z možných návodů jak vést hodinu krok 
za krokem. Přípravy jsou proto podrobnější, než kdybych si je vypracovávala pro vlastní 
potřebu.

Tato bakalářská práce by měla být možným podkladem a inspirací pro tvorbu příprav na 
předmět Počítačové grafiky, případně i jiných odborných předmětů. 


