
Osnova projektu „Věkové pyramidy“ 
 

1. Název projektu 

Věkové pyramidy 

2. Autoři 

Gymnázium a Obchodní akademie Pelhřimov – třída Kvarta 2020/2021 
Mgr. Tomáš Jirsa 

3. Stručný popis projektu 

Žáci vytvoří modely věkových pyramid vybraných států světa za vybraný rok. 

4. Cíle projektu 

Žáci si na reálném úkolu zopakují učivo zeměpisu 9. ročníku základní školy věnované 
problematice přirozené měny obyvatelstva. Zároveň se při tvorbě modelů věkových pyramid 
zdokonalí v práci s tabulkovým editorem Excel, vektorovým editorem Inkscape a online 
aplikací pro 3D modelování TinkerCAD. Procvičí si základní ovládání PrusaSliceru, pomocí 
kterého vytvořené 3D modely převedou do formy souboru gcode (s nastavením tříbarevného 
tisku ve vrstvách). Žáci vytisknou věkové pyramidy, které mohou posloužit jako 
demonstrační pomůcka do hodin zeměpisu. V případě tisku většího množství věkových 
pyramid mohou být umístěny na velkoformátovou mapu světa jako kartodiagramy vybraných 
států a vybraných roků (nadstavba popisovaného projektu). 

5. Cílová skupina 

Projekt je určen primárně pro studenty kvarty gymnázia (resp. 9. tříd ZŠ), neboť se v tomto 
ročníku ve většině škol probírá problematika světového obyvatelstva. Náročnost projektu 
není velká, lze realizovat i s žáky nižších ročníků. 
 

6. Potřebné znalosti 
Předpokládají se začátečnické znalosti práce v běžně vyučovaných programech: Excel, 
Malování a Inkscape. Součástí připravených učebních materiálů je předpřipravená šablona 
věkových pyramid (specifického typu sloupcového grafu) v programu Excel, do kterého žáci 
pouze přepíší konkrétní data za vybraný stát světa ve vybraný rok. Následují jednoduché 
kroky v programech Malování, Inkscape a TinkerCAD, které při dodržení připraveného 
manuálu zvládne i začátečník. Co se týká samotného 3D tisku, je vhodné již mít nějaké 
zkušenosti s přípravou modelu k tisku, vzhledem k tomu, že se jedná o vícebarevný model 
(dvojí nastavení změn barvy ve vrstvách). 
 

7. Čas potřebný ke zpracování projektu 
 
Čas nutný k přípravě ze strany učitele: 15 minut k seznámení se s podrobným návodem (v 
případě, že učitel ovládá alespoň v základech programy Excel, Malování, Inkscape, 
TinkerCAD a PrusaSclicer). 



Doba strávená prací na projektu: 90 minut (45 minut práce s daty v Excelu, tvorba 
rastrového podkladu, vektorizace dat; 45 minut tvorba STL modelu z připravených 
vektorových dat, příprava modelu k tisku, samotný tisk). 
Doba tisku: je odvislá od tvaru a velikosti věkové pyramidy, návod obsahuje 2 šablony – 
větší pyramidy (výška y 90 mm, hloubka z 1,5 mm): cca 26 minut, menší pyramidy (výška y 
60 mm, hloubka z 1,5 mm): cca 15 minut; jedná se o čas tisku, bez započítaní prodlev 
způsobených výměnou filamentu, při kvalitě tisku „0.15 mm QUALITY MK3“, infill je 
v případě tohoto projektu bezpředmětný (příliš málo vrstev, hloubka z je pouze 1,5 mm).  

8. Potřebné vybavení 

Přístup k Internetu; software: Excel, Malování, Inkscape (freeware), TinkerCAD (online 
aplikace), PrusaSlicer; 3D tiskárna; červený, modrý a černý PLA filament 

9. Potřebné soubory a dokumenty (seznam příloh) 

Osnova projektu, návod – powerpointová verze, návod – pdf verze, šablona pro program 
Excel. Složky s vzorovými daty – USA 2020 a USA 2020 (menší varianta pyramid). Návod je 
vhodné v IT učebně promítat při práci na tvorbě modelu. Studentům jej rovněž poskytněte i v 
elektronické podobě. Šablonu pro program Excel vhodnou formou žákům nasdílejte.  

10. Postup 

1. Výběr témat, resp. států a roků pro tvorbu věkových pyramid: 
— Vyzvěte žáky, aby si spustili webový portál https://www.populationpyramid.net/, kde 

naleznou potřebná vstupní data. Proveďte výběr a zadání témat. Je vhodné kromě 
odlišných států porovnávat i časovou řadu (včetně prognóz do budoucnosti), tj. zadat 
3 žákům zpracování věkové pyramidy USA v letech 1970, 2020 a 2070. 

 
2. Cíle projektu: 

— Představte žákům cíle projektu. Jsou stručně uvedené v této osnově. Na tomto místě 
si stanovte, kterou variantu (velikost věkových pyramid) si zvolíte. Pro účel 
demonstrační pomůcky doporučuji větší variantu. Pro účely velkoformátové mapy se 
u rozlohou menších zemí doporučuje menší varianta (viz návod). 

 
3. Práce se šablonou v tabulkovém editoru Excel: 

— Vyzvěte žáky, aby si otevřeli soubor „šablona“ v tabulkovém editoru Excel a otevřeli si 
správný list dle naplánované varianty (velikosti věkových pyramid) – buď list „větší 
varianta pyramid“, nebo list „menší varianta pyramid“. Menší varianta šablony má 
nastaven tlustší obrys, s ohledem na minimální tisknutelnou velikost detailu (menší 
obrys by při velikosti věkové pyramidy 60 mm PrusaSlicer ignoroval).    

— Vyzvěte žáky, aby zobrazený list šablony doplnili daty vybraného státu a vybraného 
roku z portálu https://www.populationpyramid.net/ (viz návod). 

 
4. Tvorba a úprava rastrového podkladu 

— Za pomoci klávesy PRINTSCREEN žáci ofotí vytvořenou věkovou pyramidu 
z programu Excel a vloží ji do obrázku v programu Malování. Dle varianty velikosti 
pyramidy provedou dílčí úpravu (viz návod). 

 
5. Vektorizace dat 

https://www.populationpyramid.net/
https://www.populationpyramid.net/


— Vyzvěte žáky, aby dle návodu provedli vektorizaci rastrových dat, data upravili a 
výsledek uložili jako tři vektorové podklady (soubory) formátu .SVG (viz návod). 

 
6. Tvorba 3D modelu 

— Úloha je pro zkušenější uživatele, předpokládá se proto, že studenti s TinkerCADem 
již pracovali, tudíž nebude s přihlašováním problém. 

— Přihlašte se do TinkerCADu, vytvořte nový projekt, projekt pojmenujte a naimportujte 
soubory formátu .SVG, po úpravě proveďte export do formátu .STL (viz návod). 

 
7. Příprava modelu k tisku 

— Nastavení PrusaSliceru – nastavení tisku, velikosti věkových pyramid, nastavení pro 
vícebarevný tisk ve vrstvách (viz návod) 

 
8. Tisk modelu 

— Je možné tisknout i více věkových pyramid naráz, při tisku je nutné 2x vyměnit filament 
 
9. Shrnutí výsledku 

— Skupinová práce v trojicích – srovnání věkových pyramid jednoho státu za 3 roky 
(např. minulost 1970, současnost 2020, prognóza do budoucna 2070) 

— Diskuze - porovnání států odlišných světadílů, nacházejících se v různých fázích 
demografické revoluce 

 
 
 
 
 


