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11. Manažérske zhrnutie: 

 

„VinciLab základy“ anotácia 

 

Hlavným cieľom stretnutia prírodovedného klubu bolo, informovať sa o možnosti použitia  

mobilného zariadenia na zber, spracovanie a analýzu dát, ktorým je interfejs VinciLab a tiež s inými 
senzormy CMA, ktoré je odporúčané používať.  
  
Kľúčové slová: 
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12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

 

 

1. Čo umožňuje VinciLab? 

-  podobne ako Loger Pro a LabQest umožňuje zbierať, spracúvať a analyzovať dáta 

- môže byť použitý rozličnými spôsobmi - samostatne, s počítačom, v triede alebo v teréne 

- je vybavený operačným systémom Linux a dvoma procesormi, hlavným procesorom na  

  riadenie operačného systému zariadenia a obrazovky a meracím procesorom na ovládanie  

  meraní 

 



- má dostatok pamäte na ukladanie súborov 

- obrazovka VinciLab-u je dotyková, farebná s vysokým rozlíšením 

- k počítaču sa pripája prostredníctvom Wi-Fi, Bluetooth alebo USB káblom 

- predinštalované aplikácie na obrazovke zariadenia ponúkajú nástroje na zvolenie 

nastavení zariadenia, pripojenie bezdrôtových sietí, prácu s priečinkami užívateľa, 

prehliadanie webu, prezeranie video súborov, prehrávanie audio súborov a najmä prácu 

v prostredí Coach 

- senzory sa dajú pripojiť cez štyri analógové a dva digitálne vstupy, ktoré umožňujú 

veľmi rýchle zbieranie informácií až 1000000 vzoriek za sekundu 

- zaujímavosťou je plnohodnotný USB vstup obľúbený napríklad pre pripojenie 

počítačovej myši, klávesnice alebo USB kľúča 

- výkonná predinštalovaná aplikácia Coach 6, poskytuje zobrazovanie dát a grafov v 

reálnom čase, nástroje na spracovanie dát a možnosť vytvárať nové alebo otvárať 

predpripravené aktivity pre študentov 

- počas práce na VinciLab-e možno jeho obrazovku prezerať a ovládať počítačom, 

tabletom či smartfónom pripojeným k rovnakej Wi-fi sieti, teda učiteľ môže na svojom 

tablete sledovať prácu žiakov na VinciLab-och, dokonca môže do tejto práce aj 

zasiahnuť 

 

2. Ktoré zariadenia škola vlastní a je perspektívne možné prepájať ich so zariadením 

VinciLab ? 

 

Senzor tlaku, senzor pohybu, senzor sily, senzor teploty (jeden na meranie teploty kvapalín 

a druhý na meranie teploty plameňa), senzor zvuku, senzor napätia a senzor prúdu. 

 

 

Zhrnutie priebehu stretnutia: 

Členovia prírodovedné klubu sa oboznámili s možnosťami využitia interfejsu VinciLab. Stretnutie 

viedla PaedDr. Bernadeta Petrová, absolventka školenia organizovaného v rámci projektu IT 

akadémia. 

 

 

1. Závery a odporúčania: 

- bez odporúčaní. 
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