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11. Manažérske zhrnutie: 
 

 krátka anotácia,  

Za účelom rozvíjania odborných zručností a kompetencií v oblasti informačných technológií 

sme sa stretli na pedagogickom klube informatikov, kde sme sa oboznámili s ďalšou témou 

z oblasti programovania robot – Dobot, ktoré sa na našej škole vyučuje v študijnom odbore 

– mechatronika v rôznom rozsahu. 

 kľúčové slová  - robot Dobot, Dobot Studio, Teaching & Playback, Magicián 

 

 Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

 Úvod a organizačné pokyny 

o Privítanie účastníkov, prezenčná listina, príprava dokumentačných materiálov. 

 Prezentácia: 

 Hlavným cieľom je zoznámenie sa s programom na ovládanie robota a programovania 

pomocou bločkov.  

 

 Postup: 

 V tejto lekcii sa zoznámime s programovacím prostredím Blockly, naučíme sa 

programovať pomocou blokov s príkazov a vytvoríme program pre manipuláciu 

s kockami.  Dvojklikom spustite Dobot studio, načítajte program a pripojte robot k PC. 

 Po pripojení kliknite na políčko Blockly, úvodné grafické užívateľské rozhranie ( GUI) 

editora Blockly sa skladá z panelov nástrojov, ktorý obsahuje dostupné bloky, kde 

užívateľ môže vyberať, preťahovať a preskupovať bloky. 

https://www.sstv.sk/?page_id=16136


 Pracovná plocha tiež vo východzom nastavení zahrňuje ikony priblíženia a kôš na 

odstránenie blokov. 

V programe najskôr nastavte parametre ramena – z knihovni DobotAPI vyberte Config a na 

pracovnú plochu vložte: 1, Set CoordinateSpeed (nastavenie rýchlosti ramena) 

                                        2, SetJumpHeight (nastavenie výšky skoku) 

                                        3, ChooseEndTools (nastavenie vybaveného koncového efektora) 

Stlačte a držte uvoľňovacie tlačidlo na prednom ramene robota. Presuňte rameno tak, aby sa 

prísavka dotýkala prvej kocky a tlačidlo uvoľnite. Z knihovne vyberte Motion a na pracovnú 

plochu vložte príkaz JumpTo. Do príkazu JumpTo napíšte súradnice, ktoré sa nachádzajú 

v hornej časti DobotaStudia. Z knihovne vyberte Motion a na pracovnú plochu vložte príkaz 

SuctionCup. Z knihovne vyberte príkaz Basic a na pracovnú plochu vložte príkaz Delay. Do 

príkazu napíšte 0,5. Vezmite vrchnú kocku a premiestnite ju asi 15cm od stĺpca. Z knihovne 

vyberte Motion a na pracovnú plochu vložte príkaz JumpTo, do príkazu napíšte súradnice, 

ktoré sa nachádzajú v pravej hornej časti DobetStudia. Z knihovne vyberte Motion a na 

pracovnú plochu vložte príkaz SuctionCup a zmeňte v ňom parameter ON na OFF. Nakoniec 

stlačte a držte uvoľňovacie tlačidlo a rameno presuňte do ľubovoľnej pozície nad pracovným 

priestorom. Z knihovne vyberte Motion a na pracovnú plochu vložte príkaz JumpTo, do 

príkazu napíšte súradnice, ktoré sa nachádzajú v pravej hornej časti. Presuňte kocku na 

pôvodne miesto, kliknite na tlačidlo Start a Dobot začne vykonávať zostavený program. Ak 

chceme program zastaviť klikneme na tlačidlo Stop. 

 

12. Závery a odporúčania: 
 

V ďalšom kurze si ukážeme ako dokážeme jednoducho nainštalovať program na riadenie robota do 

PC, kde si ukážeme jednoduchosť ovládania. Zariadenie robot Dobot môžeme využiť aj pri vyučovaní 

v iných študijných odborov, nakoľko nie je potrebná znalosť programovacích jazykov a ovládanie 

robota je jednoduché.  
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