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Anotace 

PĚNIČKA, M. Demonstrativní příklady vybraných algoritmů v LEGO MINDSTORMS. 

Ostrava: Katedra automatizační techniky a řízení, VŠB – TUO, 2019, 94s. Bakalářská 

práce, vedoucí práce Ing. David Fojtík, Ph.D.  

Cílem bakalářské práce je seznámit studenty prvního ročníku denního i kombinovaného 

studia s programováním bez předchozích znalostí v rámci předmětu Technické výpočty. 

Teoretická část obsahuje seznámení se stavebnicí LEGO® MINDSTORMS® Education 

EV3, dostupnými senzory a motory, programovacím prostředím EV3 Block Developer Kit 

a ROBOTC, způsobem programování a nahráním naprogramovaného algoritmu do EV3 

kostky. Praktická část obsahuje sadu demonstrativních úloh základních algoritmů 

naprogramovaných v prostředí EV3 Block Developer Kit a ROBOTC. Součástí praktické 

části práce je e-learningový modul na téma Demonstrativní příklady vybraných algoritmů 

v LEGO MINDSTORMS. 

Klíčová slova: Lego Mindstorms EV3, algoritmy, programovací prostředí, EV3 Block 

Developer Kit, ROBOTC, dokumentace, příručka 

Annotation 
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Ostrava: The Department of Control Systems and Instrumentation, Technical University of 

Ostrava, 2019, 94p. Bachelor thesis, supervisor Ing. David Fojtík, Ph.D. 

The target of this Bachelor Thesis is to make aware the first-grade students of the presence 

and extramural-study of programming without the prior knowledge, in terms of the Technical 

Computations’ studying subject. The theoretical part contains the introduction of the kit 

LEGO® MINDSTORMS® Education EV3, introduction of the available sensors and motors, 

the EV3 Block Developer Kit programming environment and ROBOTC, introduction of the 

way of programming and recording of programming algorithm into the EV3 cube. The 

practical part of this Thesis contains a set of demonstrative tasks of the basic algorithms 

programmed in the EV3 Block Developer Kit a ROBOTC environments. The component of 

the practical part is the e-learning module linked to the topic: Demonstrative examples of 

chosen algorithms in LEGO MINDSTORMS. 

Keywords: Lego Mindstorms EV3, algorithms, programming environment, EV3 Block 

Developer Kit, ROBOTC, documentation, manual 

  



6 
 

Obsah 

 

1 Úvod .......................................................................................................................... 10 

2 Stavebnice LEGO Mindstorms ................................................................................... 11 

2.1 Programovatelná kostka ..................................................................................... 11 

2.2 Dotykový senzor ................................................................................................. 13 

2.3 Světelný a barevný senzor ................................................................................. 13 

2.4 Ultrazvukový senzor ........................................................................................... 14 

2.5 Gyroskopický senzor .......................................................................................... 15 

2.6 Velký servomotor ................................................................................................ 15 

2.7 Střední servomotor ............................................................................................. 16 

2.8 IR senzor a IR ovladač ....................................................................................... 16 

3 Prostředí EV3 Block Developer Kit ............................................................................ 18 

3.1 Popis prostředí .................................................................................................... 18 

3.1.1 Úvodní obrazovka ........................................................................................ 18 

3.1.2 Struktura a obsah projektu .......................................................................... 19 

3.1.3 Prostředí na programování .......................................................................... 21 

3.1.4 Palety a programovací bloky ....................................................................... 21 

3.2 Způsob programování ......................................................................................... 25 

3.2.1 První program .............................................................................................. 25 

3.2.2 Nahrávání programu do kostky ................................................................... 26 

4 ROBOTC prostředí .................................................................................................... 28 

4.1 Popis prostředí .................................................................................................... 29 



7 
 

4.1.1 Hlavní nabídka ............................................................................................. 29 

4.1.2 Knihovna programovaných funkcí ............................................................... 30 

4.1.3 Programovací plocha (editor) ...................................................................... 31 

4.1.4 Chybové hlášení .......................................................................................... 32 

4.2 Způsob programování ......................................................................................... 34 

4.2.1 První program .............................................................................................. 36 

4.2.2 Nahrávání programu do kostky ................................................................... 37 

5 Demonstrativní příklady vybraných algoritmů ............................................................ 39 

5.1 Základní konstrukce robota ................................................................................ 39 

5.2 Vysvětlení použitých programovacích bloků ....................................................... 40 

5.3 První cvičení – první algoritmus .......................................................................... 47 

5.4 Druhé cvičení – matematické operace, náhodná čísla ....................................... 50 

5.5 Třetí cvičení – řídicí konstrukce IF, ovládání pohonu vozidla ............................. 55 

5.6 Čtvrté cvičení - řídicí konstrukce IF-ELSE, výstražné zvukové znamení ............ 67 

5.7 Páté cvičení – Příkaz Switch, přepínání rychlostí vozidla ................................... 74 

5.8 Šesté cvičení – Cyklus s předem daným počtem opakování ............................. 79 

5.9 Sedmé cvičení – Cyklus – podmíněné ukončení programu ............................... 84 

6 Závěr .......................................................................................................................... 88 

7 Použitá literatura ........................................................................................................ 90 

8 Seznam příloh ............................................................................................................ 92 

 



8 
 

Seznam zkratek 

Tabulka 1: Seznam zkratek 

AA Označení baterií AA 

C Programovací jazyk C 

EV3 Evolution 3  

ID Identifikace ve výpočetní technice 

IR Infrared – infračervené záření 

PC Personal Computer - počítač 

RJ12 Registered Jack 12 – konektor  

SD Secure Digital – paměťová karta 

SDHC Secure Digital High Capacity – paměťová karta nejvyšší kapacity 

USB Universal Seriál Bus – rozhraní pro připojení přídavného hardware 

VŠB-TUO Vysoká škola Báňská – Technická univerzita Ostrava 

WiFi Wireless Fidelity – bezdrátové připojení 

ROBOTC Programovací jazyk ROBOTC založený na bázi C 
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Seznam použitého označení 

Tabulka 2: Seznam použitého označení 

cm Centimetr 

GB GigaByte 

ms Milisekunda 

Ncm Newton centimetr  

ot./min Otáčky za minutu 

s Sekunda 
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1 Úvod 

Cílem bakalářské práce je seznámit studenty předmětu Technické výpočty denního 

i kombinovaného studia s programováním robota-kostky prostřednictvím programovacího 

prostředí EV3 Block Developer Kit ze stavebnice LEGO® Mindstorms® Education EV3.  

Programovací prostředí EV3 Block Developer Kit je hojně využívané zejména 

na základních, středních i vysokých školách. Je to cesta k řešení problémů z každodenní 

pracovní reality. Zvyšuje efektivitu učení, zlepšuje kreativní i technické myšlení a pomáhá 

dosáhnout cílů v budoucím zaměstnání po absolvování technické školy. (1) 

Vedle hlavního programovacího prostředí EV3 Block Developer Kit se práce také 

zabývá i programovacím prostředí ROBOTC. 

Zabývá se seznámením s mozkem robota EV3, dostupnými senzory a pohony, 

programovacím prostředí EV3 Block Developer Kit a ROBOTC. 

Praktická část práce obsahuje sadu demonstrativních úloh vybraných algoritmů, 

ve které jsou obsažené vysvětlení jednotlivých programovacích bloků, popisy algoritmů, 

vývojové diagramy a postupy při tvorbě algoritmů pro obě programovací prostředí včetně 

obrázků. 

Součástí praktické části práce je e-learningový modul na téma Demonstrativní příklady 

vybraných algoritmů v LEGO MINDSTORMS, doplněné o soubory z obou programovacích 

prostředí, videa, obrázky a dokumenty PDF. 
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2 Stavebnice LEGO Mindstorms 

Stavebnice LEGO Mindstorms je určena pro ty, kteří nemají žádné předchozí znalosti 

a zkušenosti s programováním. Jde o jednoduchou a programovatelnou stavebnici, která 

nabízí možnosti, jak získat technické znalosti.  

Úryvek z webu interpretuje: „Lego Mindstorms Education EV3 nabízí cestu řešení 

problémů z reálného světa, motivuje žáky a studenty ke vzdělávání a získává je pro školní 

práci. Uvádí žáky a studenty do práce s počítačem v oblasti vědy, techniky, technologií 

a matematiky.“. (1)  

V současnosti velké firmy hledají technické kvalifikované pracovníky do pracovních 

pozic. Hledají se nové cesty, jak motivovat studenty k přípravě do zaměstnání v technickém 

oboru. Prostřednictvím LEGO Mindstorms EV3 otvírá cestu k motivaci. 

2.1 Programovatelná kostka 

Velmi důležitým a základním prvkem je programovatelná kostka EV3, která slouží jako 

řídicí centrum – mozek. V displeji se zobrazuje dění programovatelné kostky. Poskytuje 

přidávání textových, číselných nebo grafických zadání jak do programování, tak i pro 

experimenty. Obsahuje šest tlačítek, pod displejem je tlačítko Zpět (Back), který slouží 

k vrácení menu nebo k přerušení probíhajícího programu. Stiskem středového tlačítka 

(Enter) se potvrdí různé akce jako je výběr nastavení, programu, zapnutí a vypnutí EV3 

kostky nebo k zaškrtávání políčka. Čtyři šipková tlačítka (nahoru, dolu, doprava, doleva) 

slouží k procházení menu EV3 kostky. Stavové ikony zobrazují bezdrátové připojení 

k počítači jak pomocí Wifi, Bluetooth nebo USB. Kolem tlačítek se objevuje podsvícení. 

Podle aktuálního stavu může svítit zeleně, oranžově nebo červeně, dokonce může i blikat. 

Lze naprogramovat tak, aby při splnění různých podmínek měnila určitou barvu podsvícení. 

(2) 

 

Obrázek 1: Programovatelná kostka (3) 
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Signalizace podsvícení mohou být následující: 

• Červená = spouštění, aktualizace, vypínání kostky 

• Blikající červená = systém je zaneprázdněný  

• Oranžová = upozornění, výstraha 

• Blikající oranžová = upozornění spuštěno 

• Zelená = připraveno 

• Zelená blikající = spuštěný program 

Obsahuje jak vstupní, tak i výstupní porty. Ke vstupním portům 1, 2, 3 a 4 se přidávají 

níže uvedené senzory. K výstupním portům A, B, C a D se připojuje střední servomotor 

nebo velký servomotor. Vedle výstupního portu je počítačový port mini-USB, který je 

umístěný hned vedle portu D, který slouží pro spojení mezi EV3 Brick a počítačem. 

Alternativně se lze připojit i bezdrátově prostřednictvím Bluetooth. V pravém boku je 

umístěn reproduktor, který vydává naprogramované zvuky. V levém boku je port pro SD 

kartu umožňující rozšířit paměť kostky pomocí paměťové karty SD s maximální velikostí 32 

GB, který však není součástí sady. (2) 

Tabulka 3: Technické parametry kostky EV3 Brick 

Technické parametry kostky EV3 Brick 

Operační paměť Linux 

Řadič ARM9 300 Mhz 

Paměť Flash 16 MB 

Paměť RAM 64 MB 

Rozlišení displeje kostky 178 x 128 černobílé 

Komunikace USB s hostitelským 

počítačem 

Až 480 Mbit/s 

Komunikace USB 1.1 s hostitelským 

zařízením 

Až 12 Mbit/s 
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Technické parametry kostky EV3 Brick 

Karta microSD Podporuje formát SDHC, verze 2.0 max 32 

GB 

Porty motorů a senzorů 4x vstupní, 4x výstupní 

Konektory RJ12 

Podpora funkce  Auto ID 

Napájení 6 baterií AA 

2.2 Dotykový senzor  

Slouží k zjištění, kdy je stisknuté červené tlačítko senzoru a následně uvolněno. Lze 

naprogramovat prostřednictvím tří stavů: stisknutí, uvolnění nebo ťuknutí (stisknutí a 

uvolnění tlačítka). Lze si představit, že robot jede poslepu a s pomocí dotykového senzoru 

můžeme naprogramovat robota, že po nárazu ke zdi se vrací dozadu, otočí se a jede rovně, 

dokud nenarazí na další překážku. (2) 

 

Obrázek 2: Dotykový senzor (3) 

2.3 Světelný a barevný senzor 

Senzor barvy neboli digitální senzor detekující barvu nebo intenzitu světla, který 

prochází optickým objektivem na přední straně senzoru. Lze použít ve třech režimech: 

• Režim barvy (Color mode) 

• Režim intenzity odraženého světla (Reflected Light Intensity Mode) 

• Režim okolního světla (Ambient Light Intensity Mode) (2) 
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Režim barvy 

V režimu barvy senzor rozeznává sedm barev – černou, modrou, zelenou, žlutou, 

červenou, bílou, hnědou anebo žádnou barvu. Má schopnosti rozlišovat barvy tak, že 

pomocí vytvořeného naprogramovaného algoritmu bude například vyslovovat různé barvy, 

rozlišovat barevné kuličky nebo bloky, zastavovat na pokyn červené barvy. (2) 

Režim intenzity 

V režimu intenzity odraženého světla senzor umožňuje měřit intenzitu odraženého 

červeného světla ze zdroje přední části senzoru pod objektivem. Senzor používá stupnici 

od 0 (velmi tmavá) až do 100 (velmi světlá). Umožňuje naprogramovat robota se světelným 

senzorem tak, aby jel do bílém povrchu, dokud nenarazí na černou čáru. (2) 

V režimu intenzity okolního světla senzor umožňuje měřit intenzitu světla přicházející 

do objektivu z okolního prostředí jako je například sluneční světlo nebo světlo ze svítilen. 

Senzor používá stupnici od 0 (velmi tmavá) až do 100 (velmi světlé). Umožňuje 

naprogramovat robota se světelným senzorem tak, aby vypnul budík ve dne, kdy zrovna 

vychází slunce nebo zastaví jakoukoli akci, když zhasnou světla. (2) 

Pro správnou a nejvyšší přesnost v režimu barvy a odraženého světla musí být senzor 

kolmo ke zkoumanému objektu a v blízkosti, aniž by se dotknul senzor objektu. Světelný 

senzor má vzorkovací frekvenci 1 kHz. (2) 

 

Obrázek 3: Světelný a barevný senzor (3) 

2.4 Ultrazvukový senzor 

Ultrazvukový senzor je digitální senzor umožňující měřit vzdálenost objektů a zachytit 

předměty, které se před senzorem objevují. Přenáší vysokofrekvenční zvukové vlny 

získané zpětně odrazem od předmětu. Ve vysoké zvukové frekvenci není lidským uchem 

zvuk znatelný. (2) 

Vzdálenost od předmětu je měřena buď v palcích nebo centimetrech. Robota lze 

naprogramovat tak, aby se v určité vzdálenosti zastavil před překážkou. (2) 

Jednotky uvedené v centimetrech detekují vzdálenost od 1 do 250 cm s přesností na 

+/- 1 centimetr. Jednotky uvedené v palcích detekují vzdálenost 1 až 99 palců s přesností 

na +/- 0,394 palců. (2) 
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Světlo kolem „očí“ senzoru detekuje stav, kdy je senzor v módu měření (Measure 

Mode), pokud světlo bliká, detekuje, že je senzor v přijímacím módu (Presence Mode).  

V přijímacím módu senzor detekuje ultrazvukové senzory pracující v jeho dosahu. 

Zjištění jiného senzoru je pouze detekováno. (2) 

Ultrazvukový senzor má schopnost vyhýbat se různým velkým objektům, který se 

vyskytuje v dráze pohybu, detekovat vstup živého člověka do prostoru, zvýšit hlasitost či 

zvukovou slyšitelnou frekvenci naznačující blízkost robota od objektu (např. parkovací 

asistent). (2) 

 

Obrázek 4: Ultrazvukový senzor (3) 

2.5 Gyroskopický senzor 

Gyroskop je jednoosý digitální senzor, který slouží k detekci natočení robota. Pokud 

dojde k natočení senzoru ve směru šipek, učí se rychlost a úhel otočení ve stupních za 

sekundu (max. 440°za sekundu). Měřením rychlostí natočení robota lze stanovit mezní 

hodnotu stability a podobně. Podle parametrů je přesnost +/- pro 90°natočení. (2) 

 

Obrázek 5: Gyroskopický senzor (3) 

2.6 Velký servomotor 

Velký servomotor má integrovaný rotační senzor s rozlišením 1°. Je optimalizován pro 

funkci hnací jednotky robotů. V prostředí Mindstorms můžeme programovat pomocí bloků 

Move Steering a Move Tank. Můžeme určit nebo koordinovat pohyb velkých servomotorů.  

 

Parametry: 

• otáčky: 160-170 ot./min  

• točivý moment 20 Ncm s momentem zvratu 40 Ncm (pomalejší, ale silnější) (2) 
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Obrázek 6: Velký servomotor (3) 

2.7 Střední servomotor 

Stejně jako u výše uvedeného příspěvku, má rotační senzor s rozlišením 1° s rozdílem, 

že má menší a lehčí motor. Má schopnost reagovat rychleji než velký servomotor. Střední 

servomotor se dá naprogramovat na zapnutí/vypnutí, regulovat výkon nebo spustit na určitý 

časový interval nebo počet otáček. (2) 

• Střední servomotor – 240-250 ot./min, točivý moment 8 Ncm s momentem zvratu 

12 Ncm (rychlejší, ale slabší) 

• Oba servomotory obsahují funkci Auto ID (2) 

 

Obrázek 7: Střední servomotor (3) 

2.8 IR senzor a IR ovladač  

IR senzor je digitální senzor, která je schopná detekovat infračervené světlo odražené 

od pevných objektů. Detekuje infračervené signály vysílané přímo z IR ovladače. (2) 

Pracuje ve třech režimech: 

• Vzdálenosti (Proximity Mode) 

• Navigace (Beacon Mode) 

• Dálkové ovládání (Remote Mode) (2) 
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Obrázek 8: IR senzor (3) 

 

Obrázek 9: IR ovladač (3) 

 

Podrobnější informace o dostupných senzorech a pohonech lze najít na níže 

uvedených webových stránkách: 

https://www.eduxe.cz/files/download/ev3-manual-cz.pdf 

  

https://www.eduxe.cz/files/download/ev3-manual-cz.pdf


18 
 

3  Prostředí EV3 Block Developer Kit 

Úkolem je seznámit se s prostředím EV3 Block Developer Kit, konkrétně LEGO 

MINDSTORMS Education EV3 Student Edition a jeho intuitivním způsobem programování. 

Bezplatné software je založené na bázi Labview od společnosti National Instruments. 

Spuštěním programu MINDSTORMS Education EV3 se objeví úvodní obrazovka 

(lobby), která zjednodušuje snadnou orientaci, práci se softwarem a dává snadnější přístup 

ke všem dostupným položkám. (2) 

3.1 Popis prostředí 

Pro seznámení s prostředím budou níže popsány jednotlivé věci spojené s ovládáním 

a tvorbou programů v softwaru EV3 Block Developer Kit. 

3.1.1 Úvodní obrazovka 

1) Lobby Tab – tlačítko sloužící k návratu do úvodní obrazovky 

2) Přehled aktivit (Activity Overview) – okno přehledu aktivit 

a. Instrukce pro základní modely 

b. Instrukce pro rychlý start – s krátkým videem a uživatelskou příručkou EV3 

c. Manažer souborů – slouží ke spuštění nových nebo vytvořených souborů 

d. Robot Educator – vzdělávací blok s 49 informacemi k učení „krok za krokem“ 

základům práce s EV3.  

3) Náhled (View) – tlačítko sloužící k návratu do přehledu aktivit 

4) Hledat (Search) – vyhledává projekty podle nastaveného filtru (2) 

 

Obrázek 10: Úvodní obrazovka 
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3.1.2 Struktura a obsah projektu 

Při spuštění nového programu nebo experimentu se automaticky vytvoří složka 

souborů projektu. Do složky jsou ukládány programy, experimenty, zvuky, obrázky, videa, 

instrukce a podobně. Při ukládání programu se vytvoří pouze jeden soubor s příponou 

„ev3“.  

Každý projekt má svoji záložku v horní části obrazovky. Pod hlavní záložkou se 

zobrazují záložky jak programů, tak i experimentů, které patří k projektu. Kliknutím na ikonu 

„+“ napravo od záložek se vytvoří program nebo experiment. Ikonou „X“ projekt zavřeme. 

Stránka struktury a obsahu projektu (Project Properties) – ikonou s klíčem se 

otevře okno zobrazující obsah a strukturu projektu. Zobrazuje informace o daném projektu 

(zvuky, připojené vstupy, výstupy…). (2) 

 

Obrázek 11: Struktura a obsah projektu – záložky 

 

1) Popis projektu (Project Description) – pojmenování projektu, popis, vkládání 

obrázků nebo videa, které uživatel vloží na úvodní obrazovce (Lobby) v náhledu 

projektu. 

2) Obsah projektu (Project Content Overview) – položky, které jsou obsažené 

v programu, jako jsou programy, zvuky, obrázky, a vlastní bloky (My Blocks). 

3) Režim řetězení (Daisy Chain Mode) – zaškrtáváním políčka se aktivuje režim 

řetězení, ve kterém se mohou propojit až čtyři propojené EV3 kostky. (2) 
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Obrázek 12: Struktura a obsah projektu – vlastnosti 
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3.1.3  Prostředí na programování 

Pomocí sestavení programu prostřednictvím bloků získá schopnost se pohybovat, 

detekovat objekty v prostoru, realizace matematických operací (výstupy matematických 

operací se mohou zobrazit přímo na displeji EV3 Brick) a podobně. 

 

EV3 programovací prostředí zahrnuje: 

1) Programovací plocha – zde se sestavuje algoritmus 

2) Programovací paleta – programovací bloky pro tvorbu algoritmu, úlohy 

3) Okno hardwaru – zajišťuje bezpečnost řízení a komunikace 

4) Editor obsahu – elektronický pracovní sešit do softwaru s obsahem informací a 

dokumentací do projektů (včetně obrázků, videí, zvuků apod.) 

5) Panel nástrojů k programování – obsahuje základní nástroje pro programování (2) 

 

Obrázek 13: Prostředí na programování 

3.1.4 Palety a programovací bloky 

Používané programovací bloky pro řízení robota se nachází v programovací paletě 

v dolní části obrazovky. Ty jsou rozdělené do různých skupin, podle typu a charakteru, které 

usnadňuje jejich hledání. (2) 

  



22 
 

Bloky akcí (Action Blocks)  

(zleva doprava) 

• Medium Motor – střední motor 

• Large Motor – velký motor 

• Move Steering – pohyb 

• Move Tank – pohyb pásového vozidla (tanku) 

• Display – obrazovka, displej EV3 kostky 

• Sound – zvuk z EV3 kostky 

• Brick Status Light – podsvícení EV3 kostky (2) 

 

Obrázek 14: Bloky akcí 

Bloky toků (Flow Blocks)  

(zleva doprava) 

• Start - spuštění 

• Wait - čekání 

• Loop – cyklus, opakování, smyčka 

• Switch – přepínač  

• Loop Interrupt – přerušení cyklu neboli smyčky (2) 

 

Obrázek 15: Bloky toků 

Senzorové bloky (Sensor Blocks) 

(zleva doprava) 

• Brick Buttons – tlačítka kostky 

• Color sensor – barevný senzor 

• Gyro Sensor – gyroskop 
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• Infrared Sensor – infračervený senzor 

• Motor Rotation – otáčky motoru 

• Temperature Sensor – teplotní senzor 

• Timer – časovač 

• Touch Sensor – dotykový senzor 

• Ultrasonic Sensor – ultrazvukový senzor 

• Energy Meter – energometr 

• Sound Sensor – zvukový senzor (2) 

 

Obrázek 16: Senzorové bloky 

Datové bloky (Data Blocks) 

(zleva doprava) 

• Variable – proměnné 

• Constant – konstanty 

• Array Operations – řada operací 

• Logic Operations – logické operace 

• Math – matematika  

• Round – zaokrouhlení 

• Compare – porovnání 

• Range – rozsah 

• Text – textové řetězce (textový nebo číselný datový typ) 

• Random – náhodné číslo nebo náhodná logická hodnota (2) 

 

Obrázek 17: Datové bloky 
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Pokročilé funkce (Advance Blocks) 

(zleva doprava) 

• File Access – přístup k souborům 

• Data Logging – záznam dat 

• Messaging – zprávy 

• Bluetooth Connection – připojení Bluetooth 

• Keep Awake – režim spánku 

• Raw Sensor Value – Hodnota senzoru  

• Unregulated Motor – neregulovaný motor 

• Invert Motor – obrátit motor 

• Stop Program – zastavit program, konec programu 

• Comment – komentář (2) 

 

Obrázek 18: Pokročilé funkce 

• My Blocks – moje bloky, podprogramy (2) 

 

Obrázek 19: Moje bloky 
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3.2 Způsob programování 

Způsob programování spočívá v tom, že program můžeme skládat z jednotlivých 

grafických programovacích bloků. Výhodou používání softwaru je přehlednost grafických 

ikonek programovacích bloků a usnadnění při nastavení parametrů u jednotlivých bloků. 

Lze toho dosáhnout tak, že vybereme daný blok z programovací palety přetažením 

levým tlačítkem myši přímo do programovací plochy. Následně vložíme vybraný blok za 

blokem Start, dokud se neobjeví zvýraznění šedého pozadí bloku. Pro akci mazání bloků 

lze stisknout klávesu Delete nebo přetažením bloků myší zpět do programovací palety. 

 

Obrázek 20: Přetažení myší z programovací palety 

3.2.1 První program 

Jednoduchý program vytvoříme s programovacími bloky s přímým zapojením: 

1) Vložit blok Start pro spuštění programu na kostce z PC  

2) Vložit blok Wait (čekat), nastavit čekací dobu 1 sekundu 

3) Vložit blok Brick Status Light, nastavit na zelenou barvu 

4) Vložit blok Display, na pravém horním rohu napsat text: „Hello World“ 

5) Vložit blok Wait (čekat), nastavit čekací dobu 3 sekundy 

6) Vložit blok Brick Status Light, nastavit na červenou barvu 

7) Vložit blok Display, na pravém horním rohu napíšeme text: „End program“ 

8) Vložit blok Wait (čekat), nastavíme čekací dobu na 5 sekund 

9) Vložit blok Stop program pro definitivní ukončení programu 

Vytvořili jsme přímý algoritmus, který jasně říká, že máme počkat 1 sekundu, než se 

rozsvítí zelená barva na tlačítkách pod displejem EV3 kostky a vypíše výstupní text na 
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displeji „Hello World“, následně máme počkat 3 sekundy, než se rozsvítí červená barva a 

vypíše výstupní text na displeji „End program“, opět počkáme 5 sekund a program se 

definitivně ukončí. Programovací blok na konci Stop program není povinný, slouží jen 

k zpřehlednění uceleného algoritmu. 

 

Obrázek 21: Přímé zapojení programovacích bloků 

3.2.2 Nahrávání programu do kostky 

Nejprve se musíme ujistit, zda programovatelná kostka komunikuje s PC, můžeme si 

vybrat buď připojením Bluetooth nebo USB kabelem. Pokud se chceme připojit přes 

Bluetooth, přímo v EV3 kostce přejdeme na záložku s ikonkou klíče a ujistíme, zda je 

zaškrtnutá fajfka u Bluetooth (obr. 21, obr. 22). Co se týká USB komunikace s PC, nemusí 

se nic nastavovat, stačí jen zapojit kabel mezi PC a kostkou EV3 a software detekuje 

připojení automaticky. 

Třetí možnost připojení Wifi není uvedena z důvodu nefunkčnosti komunikace mezi 

programovatelnou kostkou a PC (zamrznutí systému EV3 kostky). 

 

Obrázek 22: Nastavení připojení přes Bluetooth (4) 
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Obrázek 23: Nastavení připojení přes Bluetooth (4) 

Postup při nahrávání programu do kostky: 

1) Ujistit se, zda některý z druhů připojení kostky komunikuje s PC, pokud ne, je možné 

aktualizovat ikonkou otočení vedle ikonky zásuvky svítící červeně. Pokud svítí 

červeně, pak to znamená, že je funguje komunikace mezi PC a kostkou. 

2) Úplně napravo vidíme tři ikonky pod červeným názvem EV3 

a. Stáhnout (Download) – slouží ke stažení hotového programu do EV3 

kostky 

b. Stáhnout a spustit (Download and Run) – slouží ke stažení a následnému 

automatickému spouštění programu do EV3 kostky 

c. Stáhnout a spustit vybrané (Download and Run Selected) – slouží ke 

stažení jen zvýrazněných bloků do EV3 kostky a k následnému 

automatickému spouštění (2) 

 

Obrázek 24: Okno hardware 
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4 ROBOTC prostředí 

ROBOTC je výkonný programovací jazyk založený na C určený pro prostředí Windows. 

Nabízí se jako multiplatformové řešení, které umožňuje studentům se naučit programování 

C používaného v pokročilém vzdělávání a profesionálních aplikacích. Programovací 

prostředí ROBOTC byl vyvinut týmem z Carnie Mellon Robotics Academy. (5) 

 

Instalační soubor ke stažení dostupné na:  

http://www.robotc.net/download/ 

Výhody použití ROBOTC: 

• Používá průmyslový standardní programovací jazyk C a další jazykové rozšíření 

speciálně pro robotické použití 

• Moderní grafické uživatelské rozhrání (GUI) se standardním vizuálním rozhráním 

určené pro Windows 

• Více než 100 vzorových programů s rozsáhlou dokumentací pro studentskou výuku 

programování 

• Automatické doplnění programovacích příkazů (podobně jako našeptávač při 

hledání dotazu ve vyhledávačích) 

• rozhrání s kartami pro práci s více soubory (5) 

  

http://www.robotc.net/download/
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4.1 Popis prostředí 

Pro seznámení s prostředím budou níže popsány pouze nezbytné věci spojené 

s ovládáním a tvorbou programů v softwaru ROBOTC.  

 

Vývojové prostředí má čtyři hlavní sekce: 

1) Hlavní nabídka / Panel nástrojů (výchozí panel nástrojů) 

2) Knihovna programovaných funkcí 

3) Programovací plocha (editor) 

4) Chybové hlášení (6) 

 

Obrázek 25: Vývojové prostředí ROBOTC 

4.1.1 Hlavní nabídka 

Horní textová část obsahuje standardní menu pro práci se soubory, editaci, nastavení 

typu robota (NXT, EV3, VEX apod.) a různé nastavení prostředí. Spodní část s tlačítky 

umožňuje usnadnění práce při vytváření programu, jedná se o často užívané funkce 

při tvorbě programu.  

New File – vytvoření nového programu 

Open File – otevření již vytvořeného souboru 

Save – ukládání programu 

Fix Formatting – oprava formátování zdrojového kódu, umožňuje přehlednost 

zdrojového kódu 

Motor and Sensor Setup – otevře okno, které umožňuje konfigurovat motory a senzory 

EV3 robota 

Firmware Download – nahrání firmwaru pro EV3 robota 
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Compile Program – kompilace programu 

Download to Robot – nahrání programu do EV3 kostky (6) 

 

Obrázek 26: Hlavní nabídka 

4.1.2 Knihovna programovaných funkcí 

V levé části pod hlavní nabídkou se nachází knihovna programovaných funkcí. Vybraný 

příkaz z knihovny lze přetáhnout levým tlačítkem myši z knihovny rovnou na programovací 

plochu. (6) 

 

Obrázek 27: Knihovna programovaných funkcí 
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Po najetí myší na danou funkci se objeví stručný popis položky s vysvětlením. 

 

Obrázek 28: Vysvětlivka po najetí myší na danou funkci 

 

4.1.3 Programovací plocha (editor) 

Nejdůležitější oblast určená pro tvorbu programu pomocí ručního zápisu zdrojového 

kódu. Vedle zápisu se zobrazují čísla řádků. Úplně nahoře vlevo se nachází rozhrání 

s kartami pro práci s více soubory. (6) 

 

Obrázek 29: Programovací plocha (editor) 
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Editor kódů ROBOTC usnadnění při programování pomocí barevného kódování.  

Normální text je zobrazen černou barvou. Používá se pro názvy proměnných a funkcí, 

které jsou definované uživatelem. 

Komentáře jsou zobrazeny zelenou barvou, které můžeme vložit za tímto symbolem // 

nebo můžeme vložit mezi hvězdičkami /* */. 

Příkazy a předdefinované funkce (int, motor) jsou zobrazené modrou barvou. 

Nemohou být použity jako názvy proměnných, funkcí atd. 

Konstanty a parametry (0, levyMotor) jsou zobrazené tmavě červenou barvou. 

Operátory (+, -, *, {, [ atd.) jsou zobrazeny červenou barvou. (6) 

 

Obrázek 30: Barevné označení kódů 

4.1.4 Chybové hlášení 

Když probíhá kompilace kódů, kompilátor ROBOTC tyto kódy analyzuje tak, aby 

identifikoval chyby syntaxe, velkých písmen a podobně.  

 

ROBOTC generuje tři typy zpráv kompilátoru:  

• chyby  

• varování 

• informace (6) 

Chyby 

ROBOTC našel problém při kompilaci programu. Jsou to obvykle chybně napsaná 

slova a nesprávná syntaxe nebo nerozpoznává uvedený příkaz. Chyby jsou označené 

červeným křížkem. (6)  
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Varování 

ROBOTC našel menší problém s programem, ale kompilátor jej dokázal opravit nebo 

ignorovat. Jedná se většinou o chybějící středníky, nesprávně velká písmena slov 

a podobně. Varování jsou označené žlutým křížkem. (6) 

Informace 

ROBOTC generuje informační zprávy v případě, že uživatel deklaroval funkce nebo 

proměnné, které zrovna nejsou ve vytvořeném programu použity. Nemají žádný vliv na 

vytvořený program a slouží pouze k informování o neefektivním programování. Informace 

jsou označené šedým křížkem. (6) 

 

Obrázek 31: Chybové hlášení 
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4.2 Způsob programování 

Způsob programování spočívá v přehledném zápisu zdrojových kódů. Po spuštění 

aplikace ROBOTC ověříme, zda máme správně nastavený typ robota. V nabídce Robot → 

Platform Type označíme správný typ LEGO Mindstorms EV3. 

 

Obrázek 32: Nabídka - Nastavení typu robota 

 

V následujícím kroku je potřeba nastavit motory a senzory, které budeme používat 

v programu. Kliknutím na tlačítko Motor and Sensor Setup se dostaneme do níže uvedené 

konfigurace motoru a senzoru. Zadáme názvy parametrů (např. LevyMotor, PravyMotor 

nebo BarevnySensor) a kliknutím na tlačítko Použít se zapíší nakonfigurované motory 

a senzory do programovací plochy začínající příkazem #pragma. 

 

Obrázek 33: Konfigurace motorů 
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Obrázek 34: Konfigurace senzorů 

 

Obrázek 35: Výsledek po konfiguraci motorů a senzorů 
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4.2.1 První program 

Jedná se o jednoduchý program s použitím dvou motorů vozidla simulující pohyb 

pásového vozidla (tanku). K tomu je potřeba sestavit základní konstrukci robota s názvem 

EDUCATOR VEHICLE popsané v kapitole 5.1 – základní konstrukce robota.  

Po konfiguraci dvou motorů vozidla můžeme napsat níže uvedený první program. 

Zdrojový kód ROBOTC 

#pragma config(Motor,  motorA,          LevyMotor,     tmotorEV3_Large, 

PIDControl, encoder) 

#pragma config(Motor,  motorB,          PravyMotor,    tmotorEV3_Large, 

PIDControl, encoder) 

//*!!Code automatically generated by 'ROBOTC' configuration wizard               

!!*// 

task main() 

{ 

/* Jízda dopředu */ 

motor[LevyMotor] = 50; // Výkon levého motoru je nastaven na 50% 

motor[PravyMotor] = 50; // Výkon pravého motoru je nastaven na 50% 

wait1Msec(1000); // Oddálí vykonávání dalšího příkazu o jednotky 1000 

milisekund 

/* Jízda dozadu */ 

motor[LevyMotor] = -50; // Výkon levého motoru je nastaven na -50% 

motor[PravyMotor] = -50; // Výkon pravého motoru je nastaven na -50% 

wait1Msec(1000); // Oddálí vykonávání dalšího příkazu o jednotky 1000 

milisekund 

/* Otočení doprava */ 

motor[LevyMotor] = 50; // Výkon levého motoru je nastaven na 50% 

motor[PravyMotor] = -50; // Výkon pravého motoru je nastaven na -50% pro 

opačný směr 

wait1Msec(1000); // Oddálí vykonávání dalšího příkazu o jednotky 1000 

milisekund 

/* Otočení doleva */ 

motor[LevyMotor] = -50; // Výkon levého motoru je nastaven na -50% pro 

opačný směr 

motor[PravyMotor] = 50; // Výkon levého motoru je nastaven na 50% 

wait1Msec(1000); // Oddálí vykonávání dalšího příkazu o jednotky 1000 

milisekund 

} 
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4.2.2 Nahrávání programu do kostky 

Nyní výše uvedený program můžeme vyzkoušet na EV3 kostce. Nejprve se musíme 

ujistit, zda je EV3 kostka v zapnutém stavu.  

Máme dvě možnosti připojení mezi EV3 kostkou a počítačem: 

a) Bluetooth (u zapnutí Bluetooth přímo v EV3 kostce postupujeme stejně jako 

v kapitole pro prostředí EV3 DEVELOPER BLOCK KIT) 

b) USB kabelem 

Pro zjištění komunikace mezi PC a EV3 kostkou najedeme do nabídky Robot → LEGO 

Brick → Communication Link Setup, po kliknutí se ověří, zda je zapnutý aspoň jeden typ 

připojení. Pokud ano, zobrazí se v tabulce zmíněný typ připojení. 

 

Obrázek 36: Nabídka - Nastavení komunikačního spojení 
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Obrázek 37: Informace o komunikaci mezi PC a EV3 kostkou 

 

Následně můžeme zkompilovat a nahrát program nejprve pomocí tlačítka Compile 

Program a poté Download to Robot. 

 

Obrázek 38: Kompilace a nahrávání programu do EV3 kostky 

 

Po nahrání programu se objeví tlačítka Start, Stop a Exit Debugger. První tlačítko slouží 

ke spuštění programu, druhé tlačítko k zastavení programu a třetí tlačítko k ukončení přímé 

práce s robotem a následným návratem do editoru s vytvořeným programem. 

 

Obrázek 39: Tlačítka Start, Stop a Exit Debugger 

 

Podrobnější návod k programovacímu prostředí ROBOTC lze najít na webových 

stránkách: 

http://help.robotc.net/WebHelpMindstorms/index.htm 

http://help.robotc.net/WebHelpMindstorms/index.htm


39 
 

5 Demonstrativní příklady vybraných algoritmů  

Demonstrativní příklady jsou seřazené tak, aby student získal postupně znalosti 

programování. Obdobně jako v knihách o programování. Dobrým příkladem je kniha 

s názvem Moderní programování – učebnice pro začátečníky od Radka Vystavěla, která je 

velmi cennou inspirací pro tvorbu níže uvedených cvičení. (7) 

Uvedená cvičení jsou i na e-learningovém modulu – Demonstrativní příklady vybraných 

algoritmů v LEGO Mindstorms po přihlášení na http://lms.vsb.cz. 

5.1 Základní konstrukce robota  

Následující cvičení se vztahují k sestavě robotického vozidla, které si musíme nejprve 

vyrobit. K tomu budeme potřebovat základní konstrukci robota s názvem Educator Vehicle 

(v překladu vzdělávací vozidlo). V manuálu lze najít i zapojení senzorů a pohonů do 

základní konstrukce robota pro různé cvičení. 

Návod na sestavení robotického vozidla lze najít na www stránkách: 

http://robotsquare.com/wp-content/uploads/2013/10/45544_educator2.pdf (8) 

Nebo pod vyhledávacím dotazem: „Educator Vehicle EV3“. 

 

Obrázek 40: Základní konstrukce robota EDUCATOR VEHICLE (přední a zadní část) 
  

http://lms.vsb.cz/
http://robotsquare.com/wp-content/uploads/2013/10/45544_educator2.pdf
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5.2 Vysvětlení použitých programovacích bloků 

Kapitola se věnuje stručnému vysvětlení použitých programovacích bloků, které jsou 

ve cvičeních. 

Programovací blok – obecně 

1. Volba portu – výběr vstupních nebo výstupních portů. Pro oba motory se nastavuje 

každé písmeno jednotlivě. 

2. Volba režimu – volba požadovaný režim daného programovacího bloku 

3. Zadání vstupních parametrů – můžeme zadávat samotné hodnoty, propojit 

s programovacími bloky proměnnými nebo zvolit parametry dané programovacím 

blokem (např. logickou hodnotu, výběr barvy a podobně). (9)(10) 

 

Obrázek 41: Programovací blok - obecně 

Move tank – pohyb tanku   

1. Vypnuto (Off) – slouží k přerušení chodu motorů vozidla simulující pohyb tanku. 

Můžeme zvolit, zda při pokynu mají motory zastavit okamžitě (Brake) nebo s volným 

dojezdem motorů (Coast). 

2. Zapnuto (On) – umožňuje současné otáčení motorů vozidla dopředu. Pomocí 

kolonky Steering lze řídit směr, kterým se bude robot pohybovat (dopředu, dozadu). 

Druhá kolonka slouží k nastavení rychlostí otáčení ve stupnici od 0 do 100%. 

3. Otáčení po určitou dobu – obdobně jako ve dvou předchozích bloků s rozdílem, 

že na třetí kolonce s hodinkami nastavujeme čas v sekundách. (9)(10) 

Poznámka: Programovací blok Move Tank budeme aplikovat často ve cvičeních 

z důvodu jednoduchého zapamatovatelného zápisu v programovacím jazyce ROBOTC. 
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Obrázek 42: Programovací bloky Move Tank 

Math – matematické operace 

1. Add – slouží ke sčítání dvou čísel. Do kolonek „a“ a „b“ můžeme vložit čísla a nebo 

propojit s programovacím blokem proměnné (Variable). Výstup pomocí „=“ můžeme 

zobrazit na displeji EV3 kostky. 

2. Subtract – odečítání dvou čísel 

3. Multiply – součin dvou čísel  

4. Divide – dělení dvou čísel (9)(10) 

 

Obrázek 43: Programovací bloky Math 

Compare – Porovnání 

1. Rovná se (Equal To) – slouží k ověření, zda se čísla na kolonkách „a“ a „b“ rovnají. 

Pokud ano, vrací výstup výsledek TRUE, v opačném případě FALSE. 

2. Nerovná se (Not equal To) – slouží k ověření, zda jsou čísla na kolonkách „a“ a „b“ 

rozdílná. Pokud ano, vrací výstup výsledek TRUE, v opačném případě FALSE. 

3. Větší než (Greater Than) – slouží k ověření, zda číslo na „a“ je větší než číslo na 

„b“. Pokud ano, vrací výstup výsledek TRUE, v opačném případě FALSE. 

4. Větší než a rovno (Greater Than or Equal To) – slouží k ověření, zda číslo na „a“ 

je větší a rovno uvedenému číslu na „b“. Pokud ano, vrací výstup výsledek TRUE, 

v opačném případě FALSE. 

5. Menší než (Less Than) – slouží k ověření, zda číslo na „a“ je menší než číslo na 

„b“. Pokud ano, vrací výstup výsledek TRUE, v opačném případě FALSE. 

6. Menší než a rovno (Less Than or Equal To) – slouží k ověření, zda číslo na „a“ 

je menší a rovno uvedenému číslu na „b“. Pokud ano, vrací výstup výsledek TRUE, 

v opačném případě FALSE. (9)(10) 
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Obrázek 44: Programovací bloky Compare 

 

Data operation – Datové operace 

Generování čísel (Random) – umožňuje generovat čísla ve zvoleném rozmezí čísel. 

V první kolonce zadáme číslo spodní hranice, v druhé kolonce číslo horní hranice. 

Výstupem je generované číslo ze zvoleného rozmezí. (9)(10) 

 

Obrázek 45: Programovací blok Random 

Negace (Not) – negování vstupní hodnoty logického datového typu na kolonce „a“. 

Výsledkem je obrácená hodnota. (9)(10) 

 

Obrázek 46: Programovací blok Not 

Switch – Přepínač 

Logický přepínač (Switch – Logic) – slouží k větvení programu. Pokud je splněná 

podmínka, pak v části TRUE vykonáme dané příkazy, v případě nesplněné podmínky 

provedeme jiné příkazy v části FALSE. (9)(10) 

 

Obrázek 47: Programovací blok Switch - Logic 

Číselný přepínač (Switch – Numeric) – slouží k větvení do více částí. Pro každý 

číslem přidělený případ vykonáme nějaké příkazy. Kliknutím na kolonku vedle čísla 1 

nastavíme výchozí případ. (9)(10) 
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Obrázek 48: Programovací blok Switch - Numeric 

 

Různé typy přepínačů – podle zadaného algoritmu zvolíme typ přepínače jako jsou 

senzory, datové typy a podobně. (9)(10) 

 

Obrázek 49: Programovací bloky s různými typy přepínačů 

Loop – Cykly 

Cykly (Loop) – slouží k vytvoření smyčky opakujících se činností. Je možné ho 

realizovat několika způsoby: 

• Nekonečný počet opakování 

• Předem definovaný počet opakování 

• Cyklus podmíněný hodnotou senzoru (9)(10) 

Výchozí případ 
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Obrázek 50: Programovací bloky s různými typy cyklů 

Variable – Proměnné  

1. Proměnné – zápis (Variable Write) – slouží k vytvoření názvu proměnné a také 

k zadání hodnoty.  

2. Proměnné – čtení (Variable Read) – slouží ke čtení již dříve vytvořené proměnné.  

3. Logická proměnná – zápis (Variable Write Logic) – slouží k vytvoření názvu 

logické proměnné a nastavení logické hodnoty FALSE nebo TRUE. 

4. Logická proměnná – čtení (Variable Read Logic) – slouží ke čtení již dříve 

vytvořené logické proměnné. (9)(10) 

 

Obrázek 51: Programovací bloky Variable 

Ostatní bloky 

Podsvícení (Brick Status Light) – bloky jsou ve stavu Zapnuto (On), můžeme si vybrat 

ze tří barev jako je zelená, oranžová nebo červená. Na kolonce Pulse můžeme nastavit 

pulzování barevného podstvícení (True – spuštěno, False – vypnuto). (9)(10) 
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Obrázek 52: Programovací blok Brick Status Light 

 

Přehrání tónu (Play Tone) – v první kolonce (Hz) volíme frekvenci tónu, v druhé 

kolonce nastavujeme čas v sekundách, ve třetí kolonce hlasitost. U poslední kolonky máme 

možnosti přehrávání zvuku:   

0 – čekání na dohrání zvuku (Wait for Completion) – čekání na dohrání zvuku a poté 

následují další příkazy 

1 – Přehrát jednou (Play Once) – zvuk je přehrán pouze jednou a poté pokračuje 

neprodleně dále 

2 – Opakování (Repeat) – zvuk se přehrává na dobu, dokud není přerušen blokem 

v režimu Stop (9)(10) 

 

Obrázek 53: Programovací blok Play Tone 

 

Zobrazení výstupu proměnné (Display – Text Pixels) – slouží k zobrazení výstupu 

proměnné. V našem případě máme nastavenou kolonku na Wired, který slouží k propojení 

s programovacím blokem proměnné. V druhé kolonce nastavujeme, že chceme smazat text 

před zobrazením výstupu z proměnné. V kolonkách „x“ a „y“ zadáme pozici zobrazení 

výstupu. V páté kolonce nastavujeme, zda chceme zobrazit černý text na bílém nebo 

naopak. V poslední kolonce nastavujeme velikost zobrazeného výstupu. Na pravém rohu 

bloku volíme možnost zobrazení textu nebo výstupu proměnné. (9)(10) 

 

Obrázek 54: Programovací blok Display Text Pixels 

 

Spojení (Merge) – slouží ke spojení až tří textových řetězců (A, B, C) v jeden řetězec. 

Například. řetězec A bude obsahovat text „Výsledek: “ a řetězec B bude obsahovat výstupní 
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hodnotu proměnné. Výsledkem bude zobrazený řetězec např. „Výsledek: 1“. Výstup poté 

můžeme propojit s výše uvedeným programovacím blokem Display k zobrazení výstupu na 

displeji EV3 kostky. (9)(10) 

 

Obrázek 55: Programovací blok Merge 

 

Podrobnější vysvětlení všech programovacích bloků lze najít na níže uvedených 

webových stránkách:  

https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/11025/29366/1/Programoc%C3%AD%20prost%C5%99ed

%C3%AD.pdf 

https://ev3-help-online.api.education.lego.com/Retail/en-us/page.html 

 

 

  

https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/11025/29366/1/Programoc%C3%AD%20prost%C5%99ed%C3%AD.pdf
https://otik.uk.zcu.cz/bitstream/11025/29366/1/Programoc%C3%AD%20prost%C5%99ed%C3%AD.pdf
https://ev3-help-online.api.education.lego.com/Retail/en-us/page.html
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5.3 První cvičení – první algoritmus 

První příklad se skládá ze sériového zapojení algoritmu. Úkolem je dávat přesné 

příkazy robotovi, co má dělat (např. jízda dopředu, otočit doleva, jízda dozadu, otočit 

doprava, počkat 2 sekundy apod.). Oba motory mají simulovat pohyb tanku. 

Popis algoritmu 

Jízda rovně, otočení vlevo, jízda dozadu, otočení vpravo. Vše po určitou dobu. 

Potřebné vybavení 

• 2x velké motory 

• 2x kabelové vodiče 

Obrázek sestavy – příloha č.1. 

Postup 

1) Propojte řídicí jednotku s prvním motorem přes výstupní port A 

2) Propojte řídicí jednotku s druhým motorem přes výstupní port B 

Vysvětlení pro následující cvičení: Do vstupních portů 1, 2, 3, 4 se zapojuje gyroskop, 

ultrazvukový senzor, infračervený senzor, barevný senzor, dotykový senzor a další vstupní 

senzory. Všechny dostupné střední a velké motory se zapojují do výstupních portů A, B, 

C, D.  

 

Obrázek 56: Zapojení dvou výstupních velkých motorů do portu A,B a nepřipojené vstupní porty 
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Vývojový diagram algoritmu 

Vývojové diagramy patří mezi nejdůležitější činnosti při vytváření software. Zabývá se 

grafickým vyjádřením postupů, podle kterých programátor vytvoří výsledný program. 

Je nepostradatelnou pomůckou i v případě, že uživatel se nebude zabývat tvorbou 

software. Prostřednictvím vývojových diagramů se rozvíjí technické myšlení. (11) 

Dobrým zdrojem pro studium tvorby vývojových diagramů je kniha Algoritmizace od autorky 

Jany Pšenčíkové. (11) 

 

Obrázek 57: Vývojový diagram algoritmu – přímé zapojení 
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Vývoj algoritmu v prostředí EV3 DEVELOPER BLOCK KIT 

Budeme k tomu potřebovat programovací blok Move Tank s nastavením otočení 

motorů v sekundách (On for Seconds) z programovací palety Action. V prvním bloku 

nastavíme rychlost 50% u obou motorů pro jízdu dopředu. V druhém bloku nastavíme 

u prvního motoru rychlost -50% se záporným znaménkem a u druhého motoru rychlost 50% 

s kladným znaménkem pro otáčení doleva. Ve třetím bloku nastavíme rychlost -50% u obou 

motorů pro jízdu dozadu. Ve čtvrtém bloku nastavíme u prvního motoru rychlost 50% 

s kladným znaménkem a u druhého motoru -50% se záporným znaménkem pro otáčení 

doprava. Pro tyto jednotlivé bloky nastavíme dobu jízdy na 0,5 sekund. Nastavení rychlostí 

se nemusí striktně dodržovat, stačí nastavit přijatelné hodnoty rychlostí. 

 

Obrázek 58: Přímý algoritmus jízdy robota 

Vývoj algoritmu v prostředí ROBOT C 

Stejný program lze naprogramovat i čistě v programovacím jazyku ROBOTC. 

Nastavování motorů vozidla je jedním z nejčastějších řešících témat na diskusním fóru 

http://www.robotc.net/forums, kde lze najít programování motorů jak v jednoduchém, tak 

i složitějším zápisu. Pro začátečníky bude výhodnější níže uvedený jednoduchý 

a zapamatovatelný zápis: 

#pragma config(Motor,  motorA,          motA,          tmotorEV3_Large, 

PIDControl, encoder) 

#pragma config(Motor,  motorB,          motB,          tmotorEV3_Large, 

PIDControl, encoder) 

//*!!Code automatically generated by 'ROBOTC' configuration wizard               

!!*// 

task main()  

{ 

/* Souběžné otáčení obou motorů vozidla, jízda dopředu */ 

motor[motA] = 50;  

motor[motB] = 50;  

wait1Msec(500); // Oddálení následujících příkazů po dobu 500ms 

/* Otáčení obou motorů vozidla, otáčí doleva */ 

motor[motA] = -50;  

motor[motB] = 50; 

wait1Msec(500); // Oddálení následujících příkazů po dobu 500ms 

/* Souběžné otáčení obou motorů vozidla, jízda dozadu */ 

motor[motA] = -50;  

motor[motB] = -50;  

wait1Msec(500); // Oddálení následujících příkazů po dobu 500ms 

/* Otáčení obou motorů vozidla, otáčí doprava */ 

motor[motA] = 50;  

motor[motB] = -50;  

wait1Msec(500); // Oddálení následujících příkazů po dobu 500ms 

}  

http://www.robotc.net/forums
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5.4 Druhé cvičení – matematické operace, náhodná čísla 

V druhém cvičení se budeme zabývat základními matematickými operacemi 

a náhodnými čísly. Konečný výstup bude zobrazen na displeji. 

Popis algoritmu 

Použití matematických operací jako je sčítání, odečítání, násobení a dělení. Následně 

se budou demonstrovat i náhodná čísla. Výstup bude zobrazen na displeji EV3 kostky. 

Potřebné vybavení 

• EV3 programovatelná kostka 

Vývojový diagram algoritmu 

Jednoduchý algoritmus s použitím jedné matematické operace na sčítání. Výstup bude 

zobrazen na displeji po dobu 5 sekund, než se program ukončí. 

 

Obrázek 59: Vývojový diagram algoritmu s matematickou operací – sčítání 
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Rozšířený algoritmus doplněný o následující matematické operace. Výstup bude 

zobrazen na displeji po dobu 5 sekund, než se program ukončí. Jedná se o předběžné 

pochopení užití proměnných. Ve sčítání jsme použili proměnnou „c“ značící součet, 

v odečítání jsme použili výstup „c“ a odečítáme -1, v násobení výstup „d“ a násobíme 8, 

v dělení výstup „e“ a vydělíme 5. Konečný výstup „f“ předáme do programovacího bloku 

k zobrazení výstupu na displeji EV3 programovatelné kostky. 

 

Obrázek 60: Rozšířený vývojový diagram algoritmu s použitím různých matematických operací 
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Algoritmus s použitím programovacího bloku Random.  

 

Obrázek 61: Vývojový diagram algoritmu s použitím bloku Random 

Vývoj algoritmu v prostředí EV3 DEVELOPER BLOCK KIT 

Ukážeme si na jednoduchém algoritmu s použitím jednoho programového bloku 

ke sčítání obou čísel. Vybereme programovací blok Math z programovací palety Data 

Operations. Nastavíme u obou proměnných v programovacím bloku Math na hodnotu 1, 

provádí se tak součet obou čísel. Programovací blok Math se v podstatě chová již jako 

proměnná, jen s rozdílem, že nelze napsat v programovacím bloku název proměnné. 

Pro zobrazení výstupu na displeji budeme potřebovat programovací bloky jako je Merge 

a Display. U bloku Merge napíšeme do kolonky A text „Vysledek: “ a výstup z bloku Math 

propojíme s kolonkou B u bloku Merge. Výstup z bloku Merge propojíme s blokem Display. 

 

Obrázek 62: Zobrazení výstupu na displeji 

 

Necháme výstup zobrazit po dobu 5 sekund pomocí programového bloku Wait z palety 

Flow Control. A dokončíme programovacím blokem Stop program k ukončení programu. 

 

Obrázek 63: Vývoj algoritmu s použitím bloku Math a zobrazením výsledku na displeji 
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Nyní si vyzkoušíme následující algoritmus, kde budou použity základní matematické 

operace. U každého bloku Math nastavíme různé základní matematické operace jako je 

sčítání, odečítání, násobení a dělení. Tyto bloky s matematickými operacemi vzájemně 

propojíme. Konečný výsledek zobrazíme na displeji EV3 kostky. Stejně jako v předchozím 

případě necháme zobrazit výsledek po dobu 5 sekund a následně ukončíme program. 

 

Obrázek 64: Vývoj algoritmu s různými matematickými operacemi pomocí bloku Math 

 

Na dalším algoritmu použijeme programovací blok s náhodnými čísly – Random. 

Nastavíme rozmezí čísla 1 až 10. Výstup zobrazíme na displeji kostky a necháme výsledek 

zobrazit po dobu 5 sekund před ukončením programu. 

 

Obrázek 65: Vývoj algoritmu s použitím bloku Random 
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Vývoj algoritmu v prostředí ROBOTC 

Nejprve zobrazíme zjednodušený zdrojový kód s použitím matematické operace 

sčítání. V následující části s různými matematickými operacemi. V poslední části 

s náhodnými čísly. 

Zdrojový kód ROBOTC – zjednodušený algoritmus 

task main() 

{ 

// Nastavíme u proměnného číselný typ  

int c; // Nastavení datového typu na celá čísla  

c=1+1; // Provádí se součet obou čísel 

// Výsledek zobrazíme na displeji EV3 kostky uprostřed 

displayCenteredBigTextLine(3,"Vysledek: %d", c); 

wait1Msec(5000); // Výsledek zobrazíme na displeji po dobu 5 sekund 

} 

Zdrojový kód ROBOTC – rozšířený algoritmus 

task main() 

{ 

// Nastavíme u proměnných číselné typy  

int c;  

int d;  

int e;  

int f; 

c=1+5; // Sčítání 

d=c-1; // Odečítání 

e=d*8; // Násobení 

f=e/5; // Dělení 

// Výsledek proměnné f zobrazíme na displeji EV3 kostky uprostřed 

displayCenteredBigTextLine(3,"Vysledek: %d", f); 

wait1Msec(5000); // Výsledek zobrazíme na displeji po dobu 5 sekund 

} 

Zdrojový kód ROBOTC – algoritmus s náhodnými čísly 

task main() 

{ 

// Nastavíme u proměnného číselný typ 

int vysledek; 

vysledek = random(9) + 1; // Vygeneruje náhodné číslo v rozmezí 1-10 

// Výsledek zobrazíme na displeji EV3 kostky uprostřed 

displayCenteredBigTextLine(3,"Vysledek: %d", vysledek); 

wait1Msec(5000); // Výsledek zobrazíme na displeji po dobu 5 sekund 

} 
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5.5 Třetí cvičení – řídicí konstrukce IF, ovládání pohonu vozidla 

Cvičení demonstruje využití proměnných a větvení programu, která má dosáhnout 

ovládání pohonu. Prostřednictvím dvou vstupních spínačů budeme ovládat rychlost a směr 

otáčení výstupního motoru. V předchozím cvičení jsme se zabývali matematickými 

operacemi a předběžným výkladem fungování proměnných. Předešlé cvičení budeme 

aplikovat i na tomto cvičení. Zaměříme se tedy na řídicí konstrukci IF. Příkazy v části IF 

jsou aktivní právě tehdy, když je splněná podmínka a vyhodnotí se jako TRUE. V našem 

případě, pokud zmáčkne spínač, pak v části IF nastává skoková změna rychlostí otáček 

motoru o 25 čísel výše nebo níže. Citace jednoho zdroje z internetu uvádí přesnou definici 

jako: „Podmíněné provedení skupiny příkazů v závislosti na hodnotě výrazu“. (12) 

Popis algoritmu 

První vstupní tlačítko ovládá otáčení vozidla směrem doprava tak, že skokově zvyšují 

otáčky směrem doprava ve čtyřech úrovních rychlosti. Jakmile se dosáhne maximální 

rychlosti otáček dané parametry motoru vozidla, každé následující stisknutí tlačítka ignoruje 

skokové přidání otáček. 

Druhé vstupní tlačítko ovládá otáčení vozidla směrem doleva tak, že skokově zvyšují 

otáčky směrem doleva ve čtyřech úrovních rychlosti. Jakmile se dosáhne maximální 

rychlosti otáček dané parametry motoru, každé následující stisknutí tlačítka ignoruje 

skokové přidání otáček. 

Pokud je stisknuté tlačítko pro opačný směr nežli aktuální otáčení motoru vozidla, dojde 

tím ke snížení rychlosti otáček motoru o jeden stupeň nebo k úplnému zastavení motoru, 

otáčel-li se rychlostí prvního stupně. (13) 

Potřebné vybavení 

• 1x velký motor 

• 2x dotykové senzory 

• 3x kabelové vodiče 

Obrázek sestavy – příloha č.2. 
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Vývojový diagram algoritmu 

Zjednodušený algoritmus bez použití proměnné Rychlost 

 

Obrázek 66: Vývojový diagram zjednodušeného algoritmu regulace pohonu 
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Algoritmus s použitím proměnné Rychlost 

 

Obrázek 67: Vývojový diagram algoritmu regulace pohonu s použitím proměnné 
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Algoritmus s použitím proměnné Rychlost s omezením rozsahu rychlosti 

 

Obrázek 68: Vývojový diagram algoritmu s použitím proměnné Rychlost s omezením rozsahu rychlosti 
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Vývoj algoritmu v prostředí LEGO MINDSTORMS EV3 

Pro ovládání motorů vozidla potřebujeme blok Large Motor (velký motor) nastavené na 

„On“ (zapnuto). Princip programovacího bloku pohonu pro jeden motor vozidla je stejný jako 

v kapitole vysvětlení použitých programovacích bloků. 

 

Obrázek 69: Programovací blok Move Tank 

 

Spínač (Switch – Touch Sensor) reprezentuje blok s větvením podmínky se zaměřením 

na dotykový senzor. Budeme potřebovat dva spínače s odlišným nastavením portu na 

pravém horním rohu. 

 

Obrázek 70: Programovací blok Switch s nastavením na spínače 

 

Proměnná, která si bude pamatovat směr a stupeň rychlosti otáčení bude reprezentovat 

blok Variable. Pro správné fungování je nutné nastavit na počáteční hodnotu 0 a typ 

proměnné nastavit na Write Numeric # a v druhém programovacím bloku Read Numeric #. 

  

Obrázek 71: Programovací bloky Variable (proměnné) 

 

Níže uvedené matematické operace znázorňují tyto bloky Math. Jeden je nastavený na 

sčítání „+“ a druhý na odečítání „-“ hodnot. V našem případě hodnotu nastavíme na 25 za 

účelem nastavení stupně rychlosti. 
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Obrázek 72: Programovací bloky Math (matematické operace) 

 

Poslední blok znázorňující nekonečný počet cyklů s ikonkou „∞“.  

 

Obrázek 73: Programovací blok Loop (cykly) 

 

Nejprve si vytvoříme zjednodušenou verzi algoritmu, kdy se po stisku tlačítka 1 motor 

začne otáčet rychlostí 50 doprava a po stisknutí tlačítka 2 se otáčení motoru zastaví. 

Za blokem Start vložíme cyklus a do toho vložíme dva bloky Switch s větvením podmínky. 

Pro oba spínače nastavíme stav na 2 (tedy zmáčknutí a uvolnění tlačítka). Do prvního bloku 

Switch v části TRUE (pravda) vložíme blok pro velký motor a nastavíme na rychlost 50. 

Do druhého Switch v části TRUE (pravda) nastavíme rychlost na 0. Nyní jsme schopni 

program spustit. 

 

Obrázek 74: Algoritmus jednoduché regulace pohonu 
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Rozšíříme algoritmus o jednotlivé stupně rychlosti a směry otáčení. Budeme k tomu 

potřebovat blok vstupní proměnné se zkráceným názvem Rychlost, datový typ nastavíme 

na Write Numeric # s počáteční hodnotou 0. Proměnnou propojíme se dvěma bloky Loop. 

Do těchto bloků vložíme Switch a nastavíme porty na 1 a 2. Vložíme proměnnou nastavené 

na Read Numeric #, který přečte počáteční hodnotu zadanou na začátku programu. 

Přidáme blok s matematickými operacemi nastavené na sčítání (+), proměnnou „a“ 

propojíme s proměnnou Rychlost, u proměnné „b“ přidáme rychlost 25. Znaménko „=“ 

propojíme s proměnnou Rychlost nastavené na Write Numeric #. V konečné fázi proměnná 

Rychlost přečte výslednou hodnotu a ten propojíme s velkým motorem. U druhého bloku 

Switch postupujeme jako v předchozím případě s rozdílem u matematických operací 

nastavíme na odečítání (–). Vložíme ještě programovací bloky umožňující sledovat aktuální 

rychlost motoru vozidla na displeji EV3 kostky. 

 

Obrázek 75: Algoritmus s nastavením regulace rychlosti bez omezení rozsahu rychlosti 
 

Nyní jsme schopni program opět vyzkoušet. Postupujte stejně jako v předchozím 

případě. 

Nastává problém, kdy překročí uvedenou hodnotu motoru větší než 100 a poté menší 

než -100. Budeme k tomu potřebovat další tři níže uvedené bloky. 

Programovací blok Compare z programovací palety Data Operations. U prvního bloku 

nastavíme znaménko na Greater Than (větší než) „>“. U druhého bloku nastavíme 

znaménko na Less Than (menší než) „<“. 
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Obrázek 76: Programovací bloky Compare (porovnání) 

 

Programovací blok Switch z programovací palety Flow Control. Nastavíme ji na Logic 

a nastavíme je na TRUE (pravda). 

 

Obrázek 77: Programovací blok Switch - Logic (logický přepínač) 

 

Programovací blok Compare u prvního spínače přečte vstupní hodnotu proměnné 

Rychlost „a“. Nastavíme u kolonky „b“ hodnotu 100. Výstup programovacího bloku Compare 

propojíme s programovacím blokem Switch. Pokud splňuje tuto podmínku v bloku Switch, 

v aktivní části TRUE provedeme pomocí zápisu proměnné Rychlost na 100. 

Pokud překročí uvedenou hodnotu „b“, zůstane hodnota na nejvyšší hodnotě 100 i při 

opakovaných stisknutí prvního spínače. Konkrétně provádíme při překročení uvedené 

hodnoty neustálý zápis hodnoty proměnné Rychlost. 

𝑎 (𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑚ě𝑛𝑛á 𝑅𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡) > 𝑏 (100) 

 

Obrázek 78: Část algoritmu s porovnáním hodnoty a větvením programu 
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U druhého spínače budeme postupovat stejně jako v předchozím případě s rozdílem, 

že nastavíme nejnižší překročenou hodnotu -100. Pokud překročí uvedenou hodnotu „b“, 

zůstane hodnota na nejnižší hodnotě -100 i při opakovaných stisknutí druhého spínače. 

𝑎 (𝑣𝑠𝑡𝑢𝑝𝑛í 𝑝𝑟𝑜𝑚ě𝑛𝑛á 𝑅𝑦𝑐ℎ𝑙𝑜𝑠𝑡) < 𝑏 (−100) 

 

Obrázek 79: Část algoritmu s porovnáním hodnoty a větvením programu 

 

Nyní jsme sestavili kompletní algoritmus s nastavením regulace rychlosti 

v odpovídajícím rozmezí -100% až +100%. Aktuální rychlost můžeme sledovat na displeji 

EV3 kostky. 

 

Obrázek 80: Kompletní algoritmus s použitím proměnné a omezení rozsahu rychlosti 
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Vývoj algoritmu v prostředí ROBOTC 

V této části jsou uvedeny tři zdrojové kódy. První pro vytvoření zjednodušeného 

algoritmu, druhý pro regulaci rychlosti bez omezení a třetí pro omezení rychlosti (tj. motor 

se bude pohybovat v hodnotě v rozmezí od -100 do 100). (13) 

Zdrojový kód ROBOTC – jednoduchý algoritmus  

#pragma config(Sensor, S1,     spinac1,        sensorEV3_Touch) 

#pragma config(Sensor, S2,     spinac2,        sensorEV3_Touch) 

#pragma config(Motor,  motorA,          motA,          tmotorEV3_Large, 

PIDControl, encoder) 

//*!!Code automatically generated by 'ROBOTC' configuration wizard               

!!*// 

task main() 

{  

while (true) 

 { 

  if(getTouchValue(spinac1) == 1) // Pokud zmáčkne spínač č.1 

  { 

   motor[motA] = 50; // Rychlost motoru A 

    

// Vytvoření smyčky k uvolnění prvního tlačítka 

while(getTouchValue(spinac1) == 1) 

   { 

    sleep(10); 

   } 

  } 

  if(getTouchValue(spinac2) == 1) // Pokud zmáčkne spínač č.2 

  { 

   motor[motA] = 0; // Rychlost motoru A 

 

// Vytvoření smyčky k uvolnění druhého tlačítka 

while(getTouchValue(spinac2) == 1) 

   { 

    sleep(10); 

   } 

  } 

 } 

} 

Zdrojový kód ROBOTC – rozšířený algoritmus o regulaci otáčky motoru 

#pragma config(Sensor, S1,     spinac1,        sensorEV3_Touch) 

#pragma config(Sensor, S2,     spinac2,        sensorEV3_Touch) 

#pragma config(Motor,  motorA,          motA,          tmotorEV3_Large, 

PIDControl, encoder) 

//*!!Code automatically generated by 'ROBOTC' configuration wizard               

!!*// 

task main() 

{ 

// Vytvoříme proměnnou s názvem rychlost, datový typ nastaven na čísla, 

výchozí hodnotu zadáme na 0 

int rychlost = 0; 

while (true) 

{ 

if(getTouchValue(spinac1) == 1) // Pokud zmáčkne spínač č.1 

{ 
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// Skokové snížení rychlosti o 25% 

  rychlost = rychlost + 25; 

  motor[motA] = rychlost; 

   

// Vytvoření smyčky k uvolnění prvního tlačítka 

while(getTouchValue(spinac1) == 1)  

 

  { 

   sleep(10);  

  } 

} 

if(getTouchValue(spinac2) == 1) // Pokud zmáčkne spínač č.2 

{ 

  rychlost = rychlost - 25; // Skokové snížení rychlosti o 25% 

  motor[motA] = rychlost; 

 

// Vytvoření smyčky k uvolnění druhého tlačítka 

while(getTouchValue(spinac2) == 1)  

  { 

  sleep(10); 

} 

} 

/* Zobrazujeme na displeji kostky text "Rychlost: " s uvedením aktuální 

hodnoty proměnné uprostřed */ 

displayCenteredBigTextLine(3,"Rychlost: %d", rychlost); 

} 

} 

Zdrojový kód  ROBOTC – rozšířený algoritmus o regulaci otáčky motoru a 

nastavení rozmezí rychlostních hodnot u motoru 

#pragma config(Sensor, S1,     spinac1,        sensorEV3_Touch) 

#pragma config(Sensor, S2,     spinac2,        sensorEV3_Touch) 

#pragma config(Motor,  motorA,          motA,          tmotorEV3_Large, 

PIDControl, encoder) 

//*!!Code automatically generated by 'ROBOTC' configuration wizard               

!!*// 

task main() 

{ 

 // Vytvoříme proměnnou s názvem rychlost, datový typ nastaven na 

čísla, výchozí hodnotu zadáme na 0 

 int rychlost = 0; 

 while (true) 

 { 

  if(getTouchValue(spinac1) == 1) 

  { 

// Skokové zvýšení rychlosti o 25% 

rychlost = rychlost + 25;  

motor[motA] = rychlost; 

 

// Vytvoření smyčky k uvolnění prvního tlačítka 

   while(getTouchValue(spinac1) == 1) 

   { 

    sleep(10); 

   } 

  } 

 

  if(getTouchValue(spinac2) == 1) 

  { 

   // Skokové snížení rychlosti o 25% 

rychlost = rychlost - 25; 

motor[motA] = rychlost; 
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// Vytvoření smyčky k uvolnění druhého tlačítka 

   while(getTouchValue(spinac2) == 1) 

   { 

    sleep(10); 

   } 

  } 

  if (rychlost > 100) { 

   rychlost = 100; // dosáhne nejvyšší kladné rychlosti 

motoru, nelze se dostat na vyšší hodnotu než 100% 

   motor[motA] = rychlost; 

  } 

  if (rychlost < -100) { 

   rychlost = -100; // dosáhne nejvyšší záporné rychlosti 

motoru, nelze se dostat na nižší hodnotu než -100% 

   motor[motA] = rychlost; 

  } 

  /* Zobrazujeme na displeji kostky text "Rychlost: " s 

uvedením aktuální hodnoty proměnné uprostřed */ 

  displayCenteredBigTextLine(3,"Rychlost: %d", rychlost); 

 } 

} 

}  
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5.6 Čtvrté cvičení - řídicí konstrukce IF-ELSE, výstražné zvukové znamení 

V předchozí kapitole jsme použili řídicí konstrukci IF, která se týká právě tehdy, když je 

pouze splněná podmínka TRUE. V případě nesplnění podmínky, která je vyhodnocena jako 

FALSE, přiřadíme nějaké příkazy v části ELSE. (14) 

Popis algoritmu 

Pochopení řídicí konstrukce IF-ELSE na praktickém cvičení prostřednictvím 

ultrazvukového senzoru. Úkolem je vytvořit algoritmus, se kterým bude robot jezdit po 

prostoru (podmínka ELSE), dokud nenarazí na překážku těsně před ultrazvukovým 

senzorem (podmínka IF), v tom případě kostka EV3 upozorní výstražným zvukem. Část IF 

bude aktivní tak dlouho, dokud neodstraníme překážku. Po odstranění překážky bude 

algoritmus probíhat opět v části ELSE.  

Tento typ algoritmu je vhodný například pro pásový dopravník. Jakmile objekt na 

pásovém dopravníku přesáhne kritické hodnoty rozměrů, pásový dopravník se zastaví na 

dobu, dokud tu překážku z pásového dopravníku nevyřadíme.  

Potřebné vybavení 

• 1x ultrazvukový senzor 

• 3x kabelové vodiče 

• 2x velké motory 

Obrázek sestavy – příloha č.3. 
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Vývojový diagram algoritmu 

Zjednodušený algoritmus s použitím ultrazvukového senzoru. 

 

Obrázek 81: Zjednodušený algoritmus s použitím ultrazvukového senzoru 
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Rozšířený algoritmus o vnořené podmínky IF-ELSE. 

 

Obrázek 82: Rozšířený algoritmus s použitím ultrazvukového senzoru a vnořené podmínky IF-ELSE 
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Vývoj algoritmu v prostředí LEGO MINDSTORMS EV3 

Nejprve si ukážeme na zjednodušené verzi algoritmu. Budeme k tomu potřebovat 

programovací blok Switch a nastavíme znak „<“ a délku nastavíme na 10 cm.  

V části IF vložíme blok Move Steering a nastavíme ji na přerušení jízdy a následně 

vybereme blok pro vydávání zvuku, který má demonstrovat zvukové výstražné znamení, 

frekvenci tónu nastavíme na 280 Hz nebo ve zvukové frekvenci znatelné lidským uchem po 

dobu jedné sekundy a s maximální hlasitostí. 

 

Obrázek 83: Programovací bloky na zastavení jízdy vozidla a zvukové výstražné znamení 

 

V části ELSE nastavíme programovací blok pro plynulou nepřerušenou jízdu, obdobně 

jako v předchozí kapitole. Nyní si vyzkoušíme jednoduchý algoritmus s použitím 

ultrazvukového senzoru (např. nastavením dlaně směrem k senzoru robota). 

 

Obrázek 84: Zjednodušený algoritmus s řídicí konstrukcí IF-ELSE 
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Nyní si rozšíříme algoritmus o vnořené podmínky IF-ELSE v části ELSE. Použijeme 

blok Switch obdobně jako na výše uvedeném algoritmu s rozdílem, že nastavíme znak na 

„>“ a délku vzdálenosti na 30 cm. Pokud je vzdálenost větší než 30 cm, jede rovně. Jinak 

se jízda přeruší na dobu 1 sekundy pomocí bloku Wait a couvne se s otočením. 

 

Obrázek 85: Kompletní algoritmus s řídicí konstrukcí IF-ELSE včetně vnořené podmínky 

 

Nyní si vyzkoušíme vytvořený algoritmus. Běžně se robot bude pohybovat po místnosti. 

Jakmile nastavíme dlaň směrem k ultrazvukovému senzoru, okamžitě se zastaví a začne 

vydávat výstražné zvukové znamení. 
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Vývoj algoritmu v prostředí ROBOTC  

Zdrojový kód ROBOTC - jednoduchý 

#pragma config(Sensor, S1,     UltraZvuk,      sensorEV3_Ultrasonic) 

#pragma config(Motor,  motorA,          motA,          tmotorEV3_Large, 

PIDControl, encoder) 

#pragma config(Motor,  motorB,          motB,          tmotorEV3_Large, 

PIDControl, encoder) 

//*!!Code automatically generated by 'ROBOTC' configuration wizard               

!!*// 

task main() 

{ 

 while(true) { 

  // Pokud ultrazvukový senzor zjistí kritickou vzdálenost 

menší než 10 cm 

  if(SensorValue(UltraZvuk) < 10) { 

   // Současné zastavení obou motoru 

motor[motA] = 0; 

motor[motB] = 0; 

playTone(280,100); 

wait1Msec(1000); 

  } 

  else { 

// Vozidlo jede dopředu rychlosti 50% 

motor[motA] = 50; 

motor[motB] = 50; 

  } 

 } 

}  
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Zdrojový kód ROBOTC – rozšířený 

#pragma config(Sensor, S1,     UltraZvuk,      sensorEV3_Ultrasonic) 

#pragma config(Motor,  motorA,          motA,          tmotorEV3_Large, 

PIDControl, encoder) 

#pragma config(Motor,  motorB,          motB,          tmotorEV3_Large, 

PIDControl, encoder) 

//*!!Code automatically generated by 'ROBOTC' configuration wizard               

!!*// 
task main() 

{ 

 while(true) { 

  // Pokud ultrazvukový senzor zjistí kritickou vzdálenost 

menší než 10 cm 

  if(SensorValue(UltraZvuk) < 10) { 

// Současné zastavení obou motoru 

motor[motA] = 0; 

motor[motB] = 0; 

playTone(280,10); 

  } 

  else { 

// Pokud ultrazvukový senzor zjistí překážku ve vzdálenosti větší než 30 

cm 

   if(SensorValue(UltraZvuk) > 30) { 

motor[motA] = 50; 

motor[motB] = 50; 

   } 

// V případě nesplnění podmínky se zastaví jízda vozidla a dojde 

k otočení motorů 

   else { 

motor[motA] = 0; 

motor[motB] = 0; 

wait1Msec(1000); 

 

motor[motA] = 50; 

motor[motB] = -50; 

wait1Msec(1000); 

} 

} 

} 

}  
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5.7 Páté cvičení – Příkaz Switch, přepínání rychlostí vozidla 

Zdroj z internetu uvádí přesnou definici: „Příkaz 'switch' nám slouží k větvení programu 

do více větví.“. Nahrazuje několikanásobné použití příkazu IF. (14) 

Popis algoritmu 

Algoritmus funguje obdobně jako u kapitoly řešící řídicí konstrukci IF s použitím 

proměnné, formou zápisu a čtení proměnné. Pro tento typ algoritmu budeme užívat 

proměnnou Pripad, která bude sloužit k přepínání rychlostí velkých motorů vozidla. 

Defaultní nastavení u proměnné Pripad je hodnota 0, kde nejsou motory vozidla v pohybu. 

U následujících hodnot probíhá skokové zvyšování rychlosti obou motorů vozidla. 

Po  splnění podmínky se opět vrátí do hodnoty 0. Výstup můžeme zkontrolovat na displeji, 

kde se zobrazuje přidělené číslo pro přepínač. 

Potřebné vybavení 

• 3x kabelové vodiče 

• 2x velké motory 

• 1x dotykový senzor 

Obrázek sestavy – příloha č.4. 
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Vývojový diagram algoritmu 

 

Obrázek 86: Vývojový diagram algoritmu s použitím příkazu Switch 
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Vývoj algoritmu v prostředí LEGO MINDSTORMS EV3 

Obdobně jako v kapitole s řídicí konstrukci IF. Do podmínky IF vložíme programovací 

blok Switch – Numeric pro pět příkazů v závislosti na přidělené hodnotě proměnné. Případy 

se přidávají kliknutím na znaménko „+“. Kliknutím na kolonku s hodnotou 0 nastavíme 

výchozí případ. Následující hodnoty proměnné představují nastavené rychlosti jízdy obou 

motorů vozidla. Před programovacím blokem Switch se řeší přičítání proměnné o hodnotu 

1 pomocí matematických operací. Přepínač přečte výslednou hodnotu proměnné Pripad. 

Za tímto blokem se bude řešit vnořená podmínka IF – pokud je hodnota proměnné Pripad 

větší a rovno 5, vrátí se zpět na hodnotu 0. Výstup proměnné můžeme sledovat i na displeji. 

 

Obrázek 87: Programovací blok Switch s různými rychlostmi 
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Komplexní algoritmus reprezentuje sčítání proměnné, programovací blok Switch včetně 

vnořené logické podmínky IF a následný výstup proměnné na displeji. Nyní si algoritmus 

můžeme vyzkoušet. 

 

Obrázek 88: Kompletní algoritmus s přepínáním různých rychlostí 
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Vývoj algoritmu v prostředí ROBOTC 
 

#pragma config(Motor,  motorA,          motA,          tmotorEV3_Large, 

PIDControl, encoder) 

#pragma config(Motor,  motorB,          motB,          tmotorEV3_Large, 

PIDControl, encoder) 

#pragma config(Sensor, S1,     spinac,         sensorEV3_Touch) 

//*!!Code automatically generated by 'ROBOTC' configuration wizard               

!!*// 

task main() 

{ 

int Pripad = 0; // Nastavení počáteční hodnoty proměnné Pripad 

while (true)  

{ 

if(getTouchValue(spinac) == 1) {  

Pripad = Pripad + 1; //Přidáme hodnotu proměnné o +1 

 

switch(Pripad) // Nahrazuje vícenásobné použití příkazu IF 

{ 

 case 1: 

  motor[motA]=25; 

  motor[motB]=25; 

  while(getTouchValue(spinac) == 1) // Vytvoření smyčky k uvolnění 

tlačítka 

  { 

   sleep(10); 

  } 

  break; // Označuje konec příkazu každého případu 

 case 2: 

  motor[motA]=50; 

  motor[motB]=50; 

  while(getTouchValue(spinac) == 1) 

  { 

   sleep(10); 

  } 

  break; 

 case 3: 

  motor[motA]=75; 

  motor[motB]=75; 

  while(getTouchValue(spinac) == 1) 

  { 

   sleep(10); 

  } 

  break; 

 case 4: 

  motor[motA]=100; 

  motor[motB]=100; 

  while(getTouchValue(spinac) == 1) 

  { 

   sleep(10); 

  } 

  break; 

 default: 

  motor[motA]=0; 

  motor[motB]=0; 

  while(getTouchValue(spinac) == 1) 

  { 

   sleep(10); 

  } 

  break; 

} 

if (Pripad>=5) // Pokud je případ větší a rovno 5, vrátíme případ na hodnotu 0 

{  

 Pripad = 0; 

} 

}  

// Zobrazíme výstup na displeji EV3 kostky 

displayCenteredBigTextLine(3,"Pripad: %d", Pripad);  

} 

}  
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5.8 Šesté cvičení – Cyklus s předem daným počtem opakování 

Řídicí proměnné cyklu je přiřazena počáteční hodnota, která se zvyšuje v každém 

průběhu cyklu o krok a porovnává se s číselným výrazem konec. Pokud řídicí proměnná 

cyklu přesáhne hodnotu konec, je cyklus ukončen. (14)  

Popis algoritmu 

Cílem algoritmu je simulovat zrychlení a zpomalení obou motorů vozidla. Po splnění 

podmínek vytvořených cyklů se program ukončí. Průběh cyklu můžeme zajistit časovačem, 

který nám umožní nastavit jeden cyklus za stanovený čas. 

V případě motorů vozidla máme maximální rychlost 100. Budeme zrychlovat a 

zpomalovat motory vozidla po dobu 10 sekund. Celý algoritmus trvá cca 20 sekund. 

Postačí k tomu jednoduchý vzorec: 

𝟏 𝒄𝒚𝒌𝒍𝒖𝒔 = 𝟎, 𝟏 𝒔𝒆𝒌𝒖𝒏𝒅 

Potřebné vybavení 

• 2x velké motory 

• 2x kabelové vodiče 

Obrázek sestavy – příloha č.5. 
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Vývojový diagram algoritmu 

 

Obrázek 89: Vývojový diagram algoritmu s předem daným počtem cyklu 

Vývoj algoritmu v prostředí LEGO MINDSTORMS EV3 

Budeme k tomu potřebovat proměnnou Rychlost. Pro proměnnou Rychlost nastavíme 

počáteční hodnotu tak, aby se motory vozidla mohly rozběhnout z klidové polohy. V našem 

případě nastavíme pro proměnnou Rychlost na nulovou hodnotu. 
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Pro sestavení cyklu s počtem opakování budeme potřebovat programovací blok Loop 

typu Count a zadáme požadovaný počet cyklů na 100. V prvním cyklu vložíme algoritmus 

pro sčítání hodnoty proměnné. V druhém cyklu vložíme algoritmus pro odečítání hodnot 

proměnné. 

 

Obrázek 90: Programovací blok Loop s předem nastaveným počtem 

 

Pro správný průběh cyklu potřebujeme programovací blok Wait typu Time Indicator a 

nastavíme příslušnou hodnotu času. V našem případě 0.1 sekund. 

 

Obrázek 91: Programovací blok Wait (čekat) 

 

Výsledná část algoritmu včetně zobrazení hodnoty Rychlost na displeji EV3 kostky. 

 

Obrázek 92: Část algoritmu reprezentující zrychlování motorů vozidla 

 

Obdobně provedeme i u druhého bloku s rozdílem, že motory vozidla se budou 

zpomalovat. 
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Obrázek 93: Část algoritmu reprezentující zpomalování motorů vozidla 

 

Kompletní závěrečný algoritmus. 

 

Obrázek 94: Kompletní algoritmus se zrychlením a zpomalováním vozidla 
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Vývoj algoritmu v prostředí ROBOTC 

#pragma config(Motor,  motorA,          motA,          tmotorEV3_Large, 

PIDControl, encoder) 

#pragma config(Motor,  motorB,          motB,          tmotorEV3_Large, 

PIDControl, encoder) 

task main() 

{ 

int Rychlost = 0; 

 

while (Rychlost<100) 

{ 

Rychlost++; // Postupné zvyšování rychlosti obou motorů 

motor[motA] = Rychlost; 

motor[motB] = Rychlost; 

 

//Zobrazení výstupu proměnné Rychlost na displeji EV3 kostky 

displayCenteredBigTextLine(3,"Rychlost: %d", Rychlost); 

wait(0.1); // 1 cykl probíhá za 0,1 sekund 

} 

 

while (Rychlost>0) 

{ 

Rychlost--; // Postupné snižování rychlosti obou motorů 

motor[motA] = Rychlost; 

motor[motB] = Rychlost; 

 

//Zobrazení výstupu proměnné Rychlost na displeji EV3 kostky 

displayCenteredBigTextLine(3,"Rychlost: %d", Rychlost); 

wait(0.1); // 1 cykl probíhá za 0,1 sekund 

} 

}  
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5.9 Sedmé cvičení – Cyklus – podmíněné ukončení programu 

Cyklus se ukončí na základě podmínky dané hodnotou barevného senzoru. Dopředu 

nevíme, kolikrát cyklus proběhne. Průběh bude záviset na podmínce cyklu. (15) 

 

Podle způsobu řízení opakování dělíme na tři typy cyklů: 

• Cykly s předem daným počtem opakování (viz předchozí kapitola) 

• Cykly s podmínkou na začátku 

• Cykly s podmínkou na konci (15) 

Popis algoritmu 

Jízda neautonomního robota probíhá tak dlouho, dokud nebude barevný senzor 

v přímém kontaktu s červeným objektem. V případě splněné podmínky se ozve výstražný 

zvuk, ukončí se cyklus a tím pádem i celý program. 

Potřebné vybavení 

• 2x velké motory 

• 1x barevný senzor 

• 3x vodiče 

Obrázek sestavy – příloha č.6. 

Vývojový diagram algoritmu 

 

Obrázek 95: Vývojový diagram algoritmu s použitím barevného senzoru (10) 
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Vývoj algoritmu v prostředí EV3 BLOCK DEVELOPER KIT 

Pro sestavení podmíněného cyklu budeme potřebovat programovací bloky Loop a 

Switch. Ukončení cyklu zajistíme programovacím blokem Loop interrupt, který vložíme do 

části IF v bloku Switch: 

 

Obrázek 96: Programovací blok Loop Interrupt 

 

Následně použijeme blok Switch se zaměřením na barevný senzor a nastavíme 

hodnotu 5 s červenou barvou. 

 

Obrázek 97: Programovací blok Switch se zaměřením na barevný senzor 
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Kompletní algoritmus s podmíněným ukončením cyklu. 

 

Obrázek 98: Algoritmus s podmíněným ukončením cyklu 
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Vývoj algoritmu v prostředí ROBOTC 

Postupujeme obdobně jako v kapitole s řídicími konstrukcemi IF-ELSE. Příkazem break 

v části IF ukončíme cyklus a tím pádem i celý program. 

#pragma config(Sensor, S1,     barevnysenzor,  sensorEV3_Color) 

#pragma config(Motor,  motorA,          motA,          tmotorEV3_Large, 

PIDControl, encoder) 

#pragma config(Motor,  motorB,          motB,          tmotorEV3_Large, 

PIDControl, encoder) 

//*!!Code automatically generated by 'ROBOTC' configuration wizard               

!!*// 

task main() 

{ 

 

// Nastavíme hlasitost zvuku 

setSoundVolume(100); 

 

while(true) { 

  

// Pokud narazí barevný senzor na červený objekt 

if (getColorName(barevnysenzor) == colorRed) { 

playTone(440,100); 

wait1Msec(1000); 

break; // Podmíněné ukončení programu dané hodnotou senzoru 

 } 

else { 

// Robotické vozidlo jede tak dlouho, dokud nenarazí na červený 

objekt 

motor[motA]= 10; 

motor[motB]= 10; 

wait1Msec(1000); 

 

motor[motA]= 10; 

motor[motB]= -10; 

wait1Msec(1000); 

 } 

   } 

} 
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6 Závěr 

Cílem této práce je vytvořit sadu jednoduchých příkladů, které prostřednictvím 

stavebnice LEGO Mindstorms bude demonstrovat základní prvky algoritmů. Touto cestou 

umožní studentům rozvíjet technické myšlení v rámci předmětu Technické výpočty jak pro 

denní, tak i pro kombinované studium. 

Největším úskalím bylo vytvořit sadu příkladů tak, aby se student mohl snadno 

orientovat a postupně získávat technické dovednosti v oblasti programování. Hledal jsem 

cesty, jak zjednodušit postupy při tvorbě vybraných algoritmů. 

Tato práce se zabývá seznámením se stavebnicí LEGO Mindstorms, dostupnými 

senzory a pohony a samotnou programovatelnou kostkou robota EV3. 

Následně se prioritně seznamuje s grafickým programovacím prostředím EV3 Block 

Developer Kit včetně způsobu programování a konečným nahráváním programu do 

programovatelné EV3 kostky. Dále se stručně seznamuje i s vedlejším programovacím 

prostředím ROBOTC, který je založený na bázi programovacího jazyka C, tedy formou 

zápisu zdrojových kódů. Taktéž se věnuje způsobu programování a následným nahráváním 

programu do programovatelné EV3 kostky.  

Praktická část bakalářské práce se stručně zabývá konstrukcí základního robotického 

vozidla, která je nezbytnou součástí pro programování. Nechybí ani vysvětlení použitých 

programovacích bloků v programovacím prostředí EV3 Block Developer Kit. 

Pro jednotlivé cvičení jsou uvedeny popisy algoritmů včetně potřebného vybavení. 

Dále se zabývá grafickým znázorněním vývojových diagramů, které usnadňují tvorbu 

algoritmu. Součástí cvičení jsou i vývoje algoritmů v programovacím prostředí EV3 Block 

Developer Kit a ROBOTC. 

Cvičení jsou řazené s důrazem na postupné osvojení technických schopností. V prvním 

cvičení se vytváří přímý algoritmus s pomocí obou motorů vozidla simulující pohyb tanku. 

V druhém cvičení se zabývá matematickými operacemi s tím, že výsledek bude zobrazen 

na displeji programovatelné kostky EV3. Ve třetím cvičení je řídicí konstrukce IF, která má 

reprezentovat regulaci rychlostí motorů vozidla. Ve čtvrtém cvičení se zabývá řídicí 

konstrukcí IF-ELSE, která má reprezentovat zvukové výstražné znamení. V pátém cvičení 

se zabývá přepínání rychlostí motorů vozidla pomocí příkazu Switch, který má nahrazovat 

vícenásobné větvení IF. Šesté cvičení je věnované cyklům s předem stanoveným počtem. 

V posledním cvičení se zabývá cyklem, který má znázornit podmíněné ukončení programu 

dané hodnotou senzoru. 

Součástí praktické části bakalářské práce je e-learningový modul na téma 

Demonstrativní příklady vybraných algoritmů, který je dostupný na webových stránkách po 

přihlášení na http://lms.vsb.cz. V modulu jsou dostupné soubory pro dvě programovací 

prostředí, obrázky, videa a dokumenty PDF. 

http://lms.vsb.cz/


89 
 

Důkladně jsem ověřil, zda algoritmy fungují stejně u obou zmíněných programovacích 

prostředí. Viditelný drobný rozdíl je ve velikostech písma a pozice zobrazeného výstupu na 

displeji EV3 kostky.  

Navrhuji pro hlubší zájemce vytvořit pokračování, která bude navazovat na tuto 

bakalářskou práci zabývající se programováním na pokročilé úrovni a vytvořit sbírku 

praktických úloh pro LEGO Mindstroms. 

Závěrem musím konstatovat, že cvičení jsou dostačující a věřím, že bude přínosem pro 

získávání technických dovedností. 
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8 Seznam příloh 

Příloha A: Výukový modul 

Výukový modul na téma Demonstrativní příklady vybraných algoritmů je dostupný na 

http://lms.vsb.cz. Včetně obrázků, videí, souborů pro obě programovací prostředí a 

dokumentů PDF. 

 

Příloha B: Sestava robota  

 

Příloha č. 1 

 

 

Příloha č. 2 

http://lms.vsb.cz/
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Příloha č. 3 

 

Příloha č. 4 

 

Příloha č. 5 
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Příloha č. 6 

Příloha C: Soubory z programovacího prostředí EV3 Block Developer Kit a ROBOTC 

Soubory ze cvičení ve formátu „.ev3“ a „.c“.  


