
RoboCoop
Informácie pre rodičov a zákonných zástupcov/ne

Výskumník/ka:
Zodpovední/é:

Mag. Tanja Tomitsch (tomitsch@pria.at ), Pädagogische Leiterin, Practical Robotics Institute Austria
(PRIA).

DI [FH] Georg Jäggle MA (georg.jaeggle@tuwien.ac.at), wissenschaftlicher Mitarbeiter und
Projektassistent, Institut für Automatisierungs- und Regelungstechnik (ACIN), TU Wien, Austria.

V spolupráci s:

CVTI SR - Centrum vedecko-technických informácií SR - Fablab Bratislava

STU – Slovenská technická univerzita v Bratislave

PRIA – Practical robotics institute Austria vo Viedni

SSR - Stadtschulrat vo Viedni

ACIN - Automation & Control Institute vo Viedni

Tento výskumný projekt je financovaný z prostriedkov Interreg V-A SK-AT pod projektovým číslom
V212.

Cieľ výskumu
Cieľom tohto výskumu je vo vzdelávacom kontexte zhodnotiť prínos robotiky pre štúdium
matematiky, informatiky, strojárstva a prírodných vied (STEM). Za týmto účelom organizujeme na
Slovensku a v Rakúsku aktivity zamerané na robotiku a prácu s robotmi. Budeme pracovať s viacerými
vekovými kategóriami v školskom aj mimoškolskom prostredí. Aktivity, na ktorých sa zúčastní Vaše
dieťa budu kontinuálne vyhodnocované. Chceme zistiť akú malo Vaše dieťa s aktivitou skúsenosť a čo
sa prostredníctvom nej naučilo. Máme záujem o informácie, ktoré sa týkajú vzťahu Vášho dieťaťa ku
STEM a tiež jeho/jej ďalšej možnej kariérnej dráhy. Vyzbierané dáta budú podkladom pre vznik
súboru ďalších aktivít. Tie budú voľne dostupné pre žiakov/ky a ich učiteľov/ky na Slovensku aj v
Rakúsku. Ich zmyslom bude vyvolať a udržať záujem o STEM.

Účasť Vášho dieťaťa:

Na to, aby sme vytvorili kvalitné vzdelávacie sylaby, potrebujeme pochopiť postoje a správanie
študentov/iek a poznať ich vedomosti. Na zber údajov a dát sme zvolili niekoľko nástrojov. Na ich
použitie potrebujeme Váš súhlas. Konkrétne ide o tieto nástroje:

● Dotazníkový zber údajov PRED a PO workshope
● Fotodokumntácia, audio a video záznam
● Protokolované pozorovanie výskumníkov/čok
● Kópie programov a materiálov

o k tomu patria aj fotografie robotov, ktoré zhotovilo Vaše dieťa, poznámky, popisky,
správy, skice

● Podľa potreby záznamy z rozhovorov v malých skupinách
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Spolupráca na tomto výskume je dobrovoľná, účasť na ňom môžete kedykoľvek bez udania dôvodu
prerušiť. V prípade otázok a prianí kontaktujte robocoop@cvtisr.sk

Ako budeme osobné údaje Vášho dieťaťa zhromažďovať,
vyhodnocovať a uchovávať:
Tento výskum je realizovaný v súlade s platnou legislatívou, konkrétne Zákonom č. 18/2018 Z. z. o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

● Všetky osobné údaje budú uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov, v
papierovej podobe, v uzamykateľných skriniach a uzamknutých miestnostiach.

● Dáta sa uchovávajú najmenej 5 rokov.
● Všetky dáta z audiozáznamov budú prepísané a anonymizované.
● Mená a ostatné osobné údaje budú od všetkých ďalších dát oddelené.
● Pre lepšie vyhodnotenie údajov a väčší prehľad v dátach bude Vášmu dieťaťu priradené

náhodné číslo.
● Pre účely hodnotenia budú údaje zdieľané s účastníkmi/mi projektu. Projektovému

partnerovi bude prístup k dátam umožnený avšak len v prípade ak bude súhlasiť so
všeobecnými podmienkami ako s dátami nakladať.

● Anonymizované údaje, ako napr. citácie alebo fotografie, môžu byť počas výskumu použité v
správach, publikáciách, prezentáciách.

● V publikáciách určených pre výskum nebudú použité žiadne fotografie zobrazujúce tváre
detí.

● K citátom použitým v publikáciách alebo prezentáciách bude priradený náhodne
vygenerovaný pseudonym.

Otázky a odvolanie súhlasu
V prípade akýchkoľvek otázok, poprípade ak chcete odvolať Váš súhlas, neváhajte nás kontaktovať
Fablab Bratislava www.fablab.sk, tel.: +421 918 625 614
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RoboCoop
Informácie pre deti

Ak čomukoľvek nerozumieš, neváhaj nám položiť otázku!

Kto sme:
CVTI SR - Centrum vedecko-technických informácií SR - Fablab Bratislava

Spolupracujeme s:

Wilfried Lepuschitz  je projektový vedúci  pre  celý projekt RoboCoop , riaditeľ PRIA-Practical Robotics
Institute Austria

Georg Jäggle - vedúci pre spracovanie dotazníkov. Vedecký pracovník a projektový asistent, Inštitút
pre automatizáciu a riadiacu techniku(ACIN), Technická univerzita Viedeň.

Čo robíme:
Chceme zistiť ako môžu učitelia/ky a deti stavať robotov. Chceme vedieť ako sa vďaka robotom, vede
a matematike učíte. Robíme pre deti v Rakúsku a Slovensku mnohé aktivity, zaujímajú nás Vaše
skúsenosti.

Čo budeš robiť Ty:
Budeš našou expertkou/om

V priebehu aktivít budeme zbierať dáta: vypĺňať dotazníky, zhovárať sa o skúsenostiach. Môžeš
vyhotovovať video a audio záznamy. Radi by sme robili kópie Tvojich poznámok a Tvojej práce. Na
konci workshopu Ťa poprosíme, aby si sa v krátkom rozhovore podelil/a o Tvoje skúsenosti.

Účasť na tomto výskume je dobrovoľná. Nemusíš odpovedať na všetky otázky a tiež sa nemusíš
podieľať na vzniku video alebo audio záznamu. Daj nám kedykoľvek vedieť, ak zmeníš svoj názor
spolupracovať na projekte RoboCoop.

Ako budeme zbierať, vyhodnocovať a uchovávať dáta:
Zákon o ochrane osobných údajov uvádza, že Tvoje osobné údaje musíme chrániť a nesmieme ich
sprístupniť tretej osobe. Tvoje osobné údaje budeme chrániť a nebudeme ich sprístupňovať tretím
osobám.

Tvoje meno a všetky Tvoje osobné údaje, napr. meno Tvojej školy z výskumných dát odstránime.
Ostatné údaje budeme zdieľať s ďalšími výskumníkmi/mi, ktorí sú sústredení v projekte RoboCoop.

Tvoje výroky a výrobky budeme používať  v našich správach a prezentáciach, nebudeme však
zverejňovať Tvoju identitu (meno, tvár).

Otázky?
Ak máš ku projektu RoboCoop akékoľvek otázky, neváhaj sa nás pýtať!



 

RoboCoop 
Súhlas dieťaťa 

 

Ja, _________________________________________, potvrdzujem: 

 

● Vyššie uvedené informácie o projekte som si prečítal/a (boli mi prečítané). 
● Mal/a som príležitosť pýtať sa a zistiť viac o projekte ako aj o mojej úlohe v ňom. 
● Dobrovoľne súhlasím s mojou účasťou na tomto projekte. 
● Rozumiem, že súhlas môžem kedykoľvek bez udania dôvodu odvolať a že moje konanie 

nebude mať negatívne dôsledky. 
● Som si vedomý/á, že moje meno bude z údajov potrebných pre výskum odstránené. 
● Viem za akým účelom sú dáta o mne zhromažďované, používané a uchovávané. 
● Rozumiem, že k dátam o mojej osobe budú mať prístup aj ďalší výskumníci a výskumníčky 

sústredení v projekte. 
 

 
 
Účastník/ka: 
 
 
Podpis: __________________________________ Dátum:_____________________________ 
 
 
 
Výskumník/ka: 
 
 
________________________ ___________________________ ________________ 
Meno a priezvisko Podpis               Dátum 
 

 

 

 



 

RoboCoop 
 Súhlas  rodičov a zákonných zástupcov 

Ja, dolupodpísaný/á, súhlasím s nasledujúcimi bodmi: 

● Prečítal/a som si s porozumením informácie o projekte obsiahnuté na predchádzajúcich 
stranách 1-2. 

● Mal/a som príležitosť klásť doplňujúce otázky a získať viac informácií, ktoré sa týkajú 
projektu a zapojenia nášho dieťaťa v ňom. 

● Súhlasné stanovisko zapojiť naše dieťa do projektu je výsledkom môjho dobrovoľného 
konania. 

● Rozumiem, že môj súhlas môžem kedykoľvek bez udania dôvodu odvolať a že toto moje 
rozhodnutie nebude mať žiadne negatívne dôsledky. 

● Rozumiem dôvodom pre ktoré budú dáta zbierané, vyhodnocované a uchovávané. 
● Rozumiem, že výskumníci/čky budú vyhodnocovať len anonymizované dáta.  
● Je mi známe, že všetky mená a ďalšie osobné údaje budú z dát odstránené. 
● Rozumiem, že akékoľvek osobné údaje, ktoré budú vyzbierané výskumným tímom, budú 

uchovávané podľa zákona o osobných údajoch. To sa týka aj audio a video záznamov. Tie 
budú chránené heslom, uchované na úložisku, ktoré bude chránené v uzamknutom 
priestore. Dáta nebudú poskytnuté tretej strane. 

 

❑ Prosím označte krížikom, ak si neželáte, aby sme v rámci výskumnej časti projektu RoboCoop 
tvorili s Vašim dieťaťom audio alebo video záznam.  

❑ Prosím označte krížikom, ak si neželáte, aby boli foto a video záznamy vyhotovené v súvislosti s 
projektom RoboCoop zobrazujúce Vaše dieťa zverejňované online. 

Dieťa: 
 
___________________________________________ ________________________________ 
Meno dieťaťa               Škola, ktorú dieťa navštevuje

 
 
Rodičia/Zákonný zástupca/a:  
 
________________________ ___________________________ _______________________ 
Meno rodiča/               Podpis               Dátum 
Zákonný/a zástupca/ňa 
 
Ak chcete byť informovaný/á o ďalšom priebehu projektu RoboCoop, prosím vpíšte Vašu aktuálnu 

e-mailovú adresu:___________________________________________________________________ 

  
Výskumník/ka: 
 
________________________ ___________________________ _______________________ 
Meno výskumníka/ky Podpis Dátum 
 

 


