
Téma:   

Stroj/Robot (Inspirace tvorbou nových realistů: Jean Tinguely) 

Práce žáků prvních ročníků v distanční výuce (duben 2020) 

Vytvořte hlavu nebo tělo robota - sestavte objekt, nebo asambláž (tzn. jako podklad použijete formát 

papíru, tvrdé desky, nebo celou podlahu…). Použijte vše, co doma máte k dispozici: různé předměty, které 

najdete v kuchyni, dále např. kovové součástky: sponky, šroubky, příbory nebo dřívka, kabely, provázky, 

korálky… Mějte na mysli užitečnou funkci robota a popište ji několika větami. 

 

 
Posílám fotku kuchyňského robota, který by měl pomáhat s pracemi v kuchyni, takže pečení, mytí nádobí 
a... 
Klára Koubová 

 

 

 

Název: HELP-BOT _ viz video ve složce Téma: Pandemie 

Popis: 1) teploměr na měření teploty 

2) zásobník na roušky 

3) zásobník na rukavice 

4) dezinfekce “anti covid” 

5) display 

Využití: Mobilní robot určený pro nemocnice a školy. 

Návštěvníkům měří bezkontaktně teplotu a poskytuje 

ochranné prostředky. Reaguje na hlas a rozpoznává 

hlasy, dokáže tím držet konverzaci s člověkem. Je to 

chytrý průvodce, poradí kde kdo leží. Může také 

natáčet a přehrávat audio vzkazy. Aktivně vyhledává 

rizikové návštěvníky, skenuje jejich pohyb a 

vyhodnocuje anomálie.  

Ondřej Hrůza 

 

 

 



 
 
Tento robot slouží ke zlepšení nálady a je určen hlavně pro malé děti, například když jsou doma samy a bojí 

se. 
Štěpán Hrbek 
 
 

 
 
Tento robot, který jsem vyrobila je "zdravotník" obzvlášť na noční směnu. Je zejména proto, aby lékaři, 
zdravotníci, setry a jiní zaměstnanci nemocnice nebyli tak vyčerpaní, unavení a měli více času na pacienty. 
Např. při operaci lékařům podává různé instrumenty nebo pomáhá sestrám se postarat o pacienty, může 
také sloužit jako uklízeč, apod. Toto je jeho první verze, upgraduje se jednou za měsíc, hlavně že se mu 
obnovují nové funkce a dovednosti.  
A-mi Kim 
 
 

 



 
Funkce robota : Tento robot je unikátní svými schopnostmi. Jedná se o unikátní vzorek „kosmetického 

robota". 
Dokáže vykonat jakoukoliv kosmetickou službu stejně dobře, jako člověk. Má nastavenou vysokou citlivost, 
takže jakýkoliv úkol pro něj není problém. Bohužel se zatím jedná o experiment. V budoucnosti ale bude 
možno setkat se s tímto robotem v každodenním životě. 
Michaela Marková 

 

 
 

Tenhle robot se věnuje módě. Pokud se ji líbí oblečení tak mrkne a pokud ne oči ji zmizí. 

Thea Hrbková 



 

 

 

 
 

Doma jsem vytvořila, z různých předmětů, které jsem našla, hlavu robota, který pomáhá našim českým 

doktorům s bojem proti koronaviru. 

 Robot má na ústech roušku, na uších tetoskop a kolem něho jsou také nějaké prášky na zmírnění bolesti 

hlavy a srážení teploty. Dezinfekci (doma jsem bohužel nenašla antibakteriální gel, tak jsem použila 

obyčejnou dezinfekci na vyčištění různých ran...) Samozřejmě také stříkačku s lékem proti Covidu-19. (Lék 

vynalezli roboti.)  

Dominika Dubsky 

 
 

 
Robot slouží ke kácení stromů nebo třeba úpravě zahrady. 
Tadeáš Hendlinger 



 
Jedná se o robota, který automaticky na příkaz vymýšlí memes. 
(přikládám wikipedii pro bližší vysvětlení) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Meme  
Adam Mucek 

 

 

 
Popis :  Robot Šach-Mat 

Tento robot je absolutní génius na šachy. Vyhrát proti němu je téměř nemožné. Pouhým jedním 

tahem dokáže vypočítat dalších 482 tahů následujících. Je to i výborný trenér pro začátečníky. 

Maxmilian Curran 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Meme


 
 
Můj robot je vhodný pro požírání mravenců anebo jiného hmyzu. 
Lola Müller  
 

 

 

 
 

Tento robot umí vařit, péct, míchat, odšťavňovat, strouhat atd. Zkátka připraví snídani, oběd, večeři a 

svačinu. 

Marceli Ojrzynski 



 

 

 
 
Tento robot je převážně v oboru kuchyňském. Dokáže uvařit i upéct a je i velmi chytrý. Proto dokáže 
pomoct s úkoly do školy a i efektivně učí novou látku. Ovládá totiž všechny jazyky, tudíž dokáže mluvit. 
Shrnutě je to tedy šikovný pomocník do každého domu. 
Markéta Hořejší 
 
 
 

 
 
Toto je můj robot. Měl by fungovat jako kalkulačka: prostě mu řeknu příklad a on mi řekne výsledek. 
Funguje tak, že mu to řeknu on díky té  anténě zachytí signál a pak to začne počítat po nějaké 
době mi řekne celý výsledek. Výsledek  zpracovává pomocí chytrého algoritmu, který je do něj zabudován.  
Matyáš Zugar 



 

 

 
 

Tento robot může pomáhat v domácnosti. Hlavní funkcí je zabavovat děti. Robot s dětmi hraje hry, učí se 

s nimi a v případě úrazu umí sám zavolat záchrannou službu. 

Anna Janoušková 


