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2 Webdispečink 

EVOKÁCIA 

Cieľ aktivity: Zaujať žiakov a oboznámiť ich  s problematikou webdispečinku. 

 

KROK 1. 

Stručný popis aktivity: Učiteľ rozdelí žiakov do 4 skupín. Skupinám rozdá pracovný list – 
tabuľku (Príloha č.3). Žiaci si počas hodiny do tabuľky priebežne zapisujú poznámky k 
danej téme. 

Ich úlohou je v tomto kroku v skupinách formou brainstormingu zapísať svoje doterajšie 
poznatky, ktoré majú o Webdispečinku. Žiaci postupne v skupinách zapisujú informácie 
do prvého stĺpca tabuľky z Prílohy č. 3. Sú radené postupne tak, aby boli pre všetkých 
žiakov zrozumiteľné. Zhromaždenie informácií od žiakov. Jeden žiak za každú skupinu 
prednesie zozbierané informácie. 

Po práci v skupinách nasleduje zhrnutie zapísaných poznámok. Učiteľ /prípadne jeden zo 
študentov/ zapisuje kľúčové pojmy na tabuľu. 

Inštrukcie pre študentov: Budete pracovať v 4 skupinách. Vašou úlohou je do prvého 
stĺpca tabuľky  zapísať všetko, čo viete alebo ste počuli v súvislosti s pojmom 
Webdispečink. Píšte všetko, čo vám zíde na um.  

(po chvíli) Každá skupina nám teraz prečíta, čo ste si zapísali. Jeden z vás zapíše 
poznámky na tabuľu. 

 

KROK 2. 

Stručný popis aktivity: Žiaci sledujú premietané video. Vyberte si jedno z nasledovných:  

https://www.youtube.com/watch?v=npf3d3y-6bs 

https://www.youtube.com/watch?v=yYdDYoeL_PM 

https://www.youtube.com/watch?v=FNX6blUK8J8 

Na videu je stručný popis produktu WEBDISPEČINK. Je to tzv. mobilná jednotka, ktorá je 
namontovaná v každom vozidle. 

Ak je to potrebné, po prehratí videa nechajte študentom krátky priestor na diskusiu. Po 
vzhliadnutí videa nechajte študentov doplniť si ďalšie poznámky do tabuľky v stĺpci „ čo 
už viem“. 

Inštrukcie pre študentov: Spoločne sme si na tabuľu zapísali základné informácie o 
webdispečinku. Teraz si pozrite video. Je na ňom stručný popis produktu 
WEBDISPEČINK. Je to tzv. mobilná jednotka, ktorá je namontovaná v každom vozidle. 

 

Pomôcky: Technika na videoprojekciu/dataprojektor, notebook s pripojením na internet, 
flipchartové papiere a fixky na zapisovanie poznámok v skupinách, tabuľka z Prílohy č.3 
pre každého žiaka. 

Čas: 10 min. 

Poznámky: Ďalšie doplnkové zdroje:   

www.webdispecink.cz, www.webdispecink.sk 

Pri zapisovaní poznámok z brainstormingu nechajte na tabuli priestor na ďalšie tri stĺpce 
pre poznámky, ktoré budú dopisované v ďalších častiach hodiny (pracuje sa s tabuľkou 
„INSERT“ z Prílohy č.3) 
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UVEDOMENIE 

Cieľ aktivity: Predložiť študentom dostupné informácie o webdispečinku. 

 

KROK 1. 

Stručný popis aktivity: Učiteľ do vytvorených pracovných skupín žiakom rozdá text s 
informáciami o WEBDISPEČINKU (Príloha č. 1).  

Úlohou je do textu zaznačiť a tabuľky z Prílohy č.3 zaznamenať:  

�  čo už viem  

+   čo je pre mňa nová informácia 

?   čo chcem vedieť 

-   čo bolo v rozpore s tým, čo som si myslel 

Inštrukcie pre študentov: Budete pokračovať v práci v skupinách. Do každej skupiny 
dostanete text. Vašou úlohou je prečítať si ho a s využitím niekoľkých značiek v ňom 
označovať nasledovné druhy informácií:  

�  čo už viem  

+   čo je pre mňa nová informácia 

?   čo chcem vedieť 

-   čo bolo v rozpore s tým, čo som si myslel 

Informácie si zároveň zapíšte do tabuľky. 

 

KROK 2. 

Stručný popis aktivity: Zozbieranie informácií od žiakov.  

Učiteľ požiada zástupcov jednotlivých skupín, aby odprezentovali svoje poznámky. 
Zistené nové informácie ( + ) zapíše do druhého stĺpca na tabuli. Nezapisuje tie 
informácie, ktoré študenti už poznali a sú zapísané v prvom stĺpci. 

Informácie označené ako „ ? “ – „chcem vedieť“ a  „ – “  - „v rozpore s tým, čo som si 
myslel“, učiteľ zapíše na tabuľu. Otázky položí žiakom a vyzve ich na krátku diskusiu. 

V otázke „chcem vedieť“ zároveň upozorní na súvislosti v texte a premietnuté video. 

Inštrukcie pre študentov: Každá skupina nám teraz odprezentuje svoje informácie  
získané z textu.  

Odprezentujte, čo máte zapísané v stĺpci „chcem vedieť“ a „v rozpore s tým, čo som si 
myslel.“ 

 

Pomôcky: Text (Príloha 1), tabuľa/flipchart na zapisovanie poznámok, flipové papiere a  
fixky na zapisovanie poznámok v skupinách, tabuľka z Prílohy č.3 z úvodu hodiny, perá 

Čas: 15 min. 
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REFLEXIA 

Cieľ aktivity: Overiť poznatky žiakov z preberanej témy. 

 

KROK 1. 

Stručný popis aktivity: Metóda NEDOKONČENÝCH VIET + metóda kolujúceho flipu/listu  

Žiaci si overia svoje poznatky z priebehu vyučovacej hodiny a doplnia si informácie 
doplnené ostatnými skupinami. 

Učiteľ rozdá do skupín texty nedokončených viet (Príloha č. 2), ktoré žiaci budú dopĺňať o 
informácie zistené v predošlých aktivitách.  

Skupiny si vzájomne odovzdávajú svoje písomné odpovede a dopĺňajú ich o ďalšie 
informácie, ktoré nie sú uvedené na flipoch. 

Každá skupina dokončí vety na svojom papieri a ten odovzdá ďalšej skupine.  

Spoločné overenie a doplnenie odpovedí. 

Vyhodnotenie učiteľom. Dopisovanie dodatočných poznámok na tabuľu. 

Inštrukcie pre študentov: Pokračujte v práci v skupinách. Do každej skupiny dostanete 
hárok papiera s niekoľkými vetami. Vašou úlohou je vety dokončiť, alebo do nich doplniť 
chýbajúce výrazy. Keď budete hotoví, pošlete váš papier susednej skupine. Tá, v 
prípade, ak ste na niečo zabudli, dopíše k vašim poznámkam ďalšie odpovede. Papiere 
si medzi sebou budete v skupinách posúvať dovtedy, kým sa nedostanete opäť k svojmu 
pôvodnému papieru.   

(po ukončení práce v skupinách) Prezentujte, čo ste si zapísali. 

 

KROK 2. 

Stručný popis aktivity: V prípade dostatku času nechajte žiakov vypracovať interaktívne 
cvičenia na portáli. V opačnom prípade im prácu s portálom zadajte za domácu úlohu. 

 

Pomôcky: Text Príloha č. 2 -  nedokončené vety, flipchartové papiere na zapisovanie 
poznámok v skupinách, príp. počítače/notebooky s prístupom na internet na prácu s 
portálom 

Čas: 20 min. 
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Webdispečink  

 

Webdispečink je komplexní systém GPS sledovaní vozidel i řízení autoparku. Ušetří čas a náklady. Součástí je i 
elektronická kniha jízd. 

Webdispečink přináší trvalé úspory při provozování autoparku. Shromažďuje data odeslaná mobilními jednotkami z 
vozidel a zpracovává je do různých forem. Obsahem je celá řada užitečných nástrojů, jako jsou statistiky, reporty, knihy 
jízd, evidence nákladů, rezervace vozidel, stezky, výpočet diet, plánování úkolů či optimalizace tras.

 

Jak WEBDISPEČINK funguje? 

Základem produktu je tzv. mobilní jednotka, která je namontována v každém voze. Tato jednotka je schopná na základě 
dat z GPS určit pozici automobilu a tuto informaci pomocí sítě mobilního operátora odeslat na centrální server. Zde 
dojde k načtení údajů o poloze a času d

https://www.youtube.com/watch?v=yYdDYoeL_PM

 

Mobilní jednotka 

Mobilní jednotka je jakýmsi "srdcem" celé služby WEBDISPEČINK. Slouží ke sběru a odesílání veškerých potřebných 
informací z vozidla a od řidiče.  

        Mobilní jednotka 

Webdispečink 

 

Príloha 1 

je komplexní systém GPS sledovaní vozidel i řízení autoparku. Ušetří čas a náklady. Součástí je i 

přináší trvalé úspory při provozování autoparku. Shromažďuje data odeslaná mobilními jednotkami z 
zpracovává je do různých forem. Obsahem je celá řada užitečných nástrojů, jako jsou statistiky, reporty, knihy 

jízd, evidence nákladů, rezervace vozidel, stezky, výpočet diet, plánování úkolů či optimalizace tras.

tu je tzv. mobilní jednotka, která je namontována v každém voze. Tato jednotka je schopná na základě 
dat z GPS určit pozici automobilu a tuto informaci pomocí sítě mobilního operátora odeslat na centrální server. Zde 
dojde k načtení údajů o poloze a času do aplikace WEBDISPEČINK. Tyto informace jsou "zaneseny" do mapy.

https://www.youtube.com/watch?v=yYdDYoeL_PM 

Mobilní jednotka je jakýmsi "srdcem" celé služby WEBDISPEČINK. Slouží ke sběru a odesílání veškerých potřebných 

 Mobilní jednotka zpracovává a odesílá signál z družic 
GPS (globálního pozičního systému 
využívají např. palubní navigační jednotky nebo 
navigace v mobilních telefonech). Díky tomu je možné 
v reálném čase sledovat přesnou pozici vozidla 
(poloha, rychlost, směr pohybu, nadmořská výška 
apod.). 

Mobilní jednotka je také napojena na tzv. systémovou 
sběrnici vozidla - odtud načítá různé provozní 
informace (stav paliva v nádrži, zatížení náprav, teplota 
v přepravním prostoru, diagnostická hlášení apod.) a 
následně je zpracovává a odesílá. V případě potřeby je 
možné k mobilní jednotce připojit i dodatečná čidla se 
specializovanými funkcemi. 

 

Mobilní jednotka   

je komplexní systém GPS sledovaní vozidel i řízení autoparku. Ušetří čas a náklady. Součástí je i 

přináší trvalé úspory při provozování autoparku. Shromažďuje data odeslaná mobilními jednotkami z 
zpracovává je do různých forem. Obsahem je celá řada užitečných nástrojů, jako jsou statistiky, reporty, knihy 

jízd, evidence nákladů, rezervace vozidel, stezky, výpočet diet, plánování úkolů či optimalizace tras. 

tu je tzv. mobilní jednotka, která je namontována v každém voze. Tato jednotka je schopná na základě 
dat z GPS určit pozici automobilu a tuto informaci pomocí sítě mobilního operátora odeslat na centrální server. Zde 

o aplikace WEBDISPEČINK. Tyto informace jsou "zaneseny" do mapy. 

Mobilní jednotka je jakýmsi "srdcem" celé služby WEBDISPEČINK. Slouží ke sběru a odesílání veškerých potřebných 

Mobilní jednotka zpracovává a odesílá signál z družic 
GPS (globálního pozičního systému - tento systém 
využívají např. palubní navigační jednotky nebo 
navigace v mobilních telefonech). Díky tomu je možné 

edovat přesnou pozici vozidla 
(poloha, rychlost, směr pohybu, nadmořská výška 

Mobilní jednotka je také napojena na tzv. systémovou 
odtud načítá různé provozní 

informace (stav paliva v nádrži, zatížení náprav, teplota 
prostoru, diagnostická hlášení apod.) a 

následně je zpracovává a odesílá. V případě potřeby je 
možné k mobilní jednotce připojit i dodatečná čidla se 
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WD  Fleet 

WD Fleet je aplikace určená pro mobilní telefony a tablety, slouží řidiči jako komunikační terminál. Oproti běžné navigaci 
poskytuje nepřeberné množství funkcí a umožňuje detailně vytvářet přehled pohybu a výkonů řidiče  

 

Funkce aplikace WD Fleet 2: 

� navigace Google maps (zadarmo) nebo Sygic (placená) 
� přijímání tras zaslaných dispečerem z WEBDISPEČINKU, správa zastávek na trase, podpora souborů u tras 

(DOC, XLS, PDF, JPG aj.) 
� zadávání stavů řidiče (AETR) a vytváření Stezky, která je dispečerovi k dispozici ve WEBDISPEČINKU 
� informace z digitálního tachografu v přehledné grafické podobě 
� obousměrná komunikace mezi řidičem a dispečerem pomocí zpráv 
� příjem tankovací směrnice zaslané dispečerem z WEBDISPEČINKU, která řidiči určuje, kde smí nebo nesmí 

natankovat 
� záznam provedených tankování, jejich editace a přehledné zobrazení 
� práce s návěsy a kontejnery 
� zasílání pořízených dokumentů (faktura, objednávka apod.) přímo do WEBDISPEČINKU 
� hlasové upozorňování na stávající události 
� samostatné vytváření záznamu o činnosti řidiče 
� možnost rozpoznání čárového kódu a jeho zaslání do WEBDISPEČINKU 
� zadání podpisu přímo na displej tabletu 
� tisk předávacího dokladu a teplotního protokolu 

Videoukázka: https://www.youtube.com/watch?v=npf3d3y-6bs 

 

Jízdní styl 

Aplikace JÍZDNÍ STYL je aplikace pro analýzu jízdního stylu řidičů, která ukáže, kde řidič dělá nejčastější chyby při řízení 
vozidla. Zároveň doporučí základní pravidla pro plynulou, bezpečnou a ekonomickou jízdu. 

Změnou svého chování totiž může řidič předcházet krizovým situacím a zásadně ovlivnit spotřebu vozidla. K hodnocení 
stylu se využívá především údajů z tříosého akcelerometru v GPS jednotkách. Tyto údaje jsou dostupné i v internetové 
aplikaci Webdispečink. Uživatel se tak do aplikace JÍZDNÍ STYL přihlašuje stejně jako do aplikace Webdispečink.  

 

Funkce aplikace Jízdní styl: 

� Agresivní rozjezd 
� Nebezpečné brždění 
� Nebezpečný průjezd zatáčkou 
� Neplynulá jízda 
� Nebezpečná jízda 
� Krátkodobé i dlouhodobé hodnocení 
� Zobrazení události na mapě 
� Statistiky  
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DriveCheck 

DriveCheck slouží pro hodnocení stylu jízdy řidičů v nákladních vozidlech. Byl vyvinut s předním výrobcem nákladních 
vozidel značky DAF. Hodnocení probíhá v přehledných reportech s barevným rozlišením.  

 

Hodnocenými kritérii jsou:  

� typ provozu 
� běh a otáčky motoru 
� využití motorové brzdy ve srovnání k provozní brzdě 
� rychlost vozidla 
� používání tempomatu  
� předvídavost 

Videoukázka: https://www.youtube.com/watch?v=FNX6blUK8J8 

 

 

Zdroje: http://www.webdispecink.cz/ 
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Príloha 2 

Nedokončené vety 

Webdispečink je komplexný systém GPS sledovania vozidiel i riadenia autoparku. Ušetrí čas a 
náklady. Súčasťou je ... . 

 

 

 

 

Webdispečink prináša trvalé úspory pri prevádzkovaní autoparku. Zhromažďuje údaje odoslané 
mobilnými jednotkami vozidiel a spracováva ich do rôznych foriem. Obsahom je celý rad užitočných 
nástrojov, ako sú ... . 

 

 

 

 

Ako WEBDISPEČINK funguje? 

Základom produktu je tzv. mobilná jednotka, namontovaná v každom vozidle. Táto jednotka je 
schopná na základe údajov z GPS určiť pozíciu automobilu a túto informáciu pomocou ...  

 

 

 

... odoslať na centrálny server. Tu dôjde k načítaniu údajov o polohe a čase do aplikácie 
WEBDISPEČINK. Tieto informácie sú premietnuté do mapy. 

Mobilná jednotka spracúva a odosiela signál z družíc GPS (globálny pozičný systém - tento systém 
využívajú napr. palubné navigačné jednotky alebo navigácia v mobilných telefónoch). Vďaka tomu je 
možné v reálnom čase sledovať ... . 

 

 

 

Mobilná jednotka je tiež napojená na tzv. systémovú zbernicu vozidla - odtiaľ načítava rôzne 
prevádzkové informácie (stav paliva v nádrži, zaťaženie náprav, teplota v prepravnom priestore, 
diagnostické hlásenia apod.) a následne ich spracováva a odosiela. V prípade potreby je možné k 
mobilnej jednotke pripojiť i dodatočné čidlá so špecializovanými funkciami. 
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Príloha 3 

„�“ / čo už viem 
 „+“ / čo je pre mňa 

nová informácia 
„?“ / čo chcem vedieť 

„-“ / čo bolo v rozpore 
s tým, čo som si myslel 
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POZNÁMKY 
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