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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 robotov – Dobot, ktoré sa na našej škole vyučuje v študijnom odbore 

– mechatronika v rôznom rozsahu. 

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

 

12. Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  
 

 Úvod a organizačné pokyny: 

 

                  Privítanie účastníkov, prezenčná listina, príprava dokumentačných materiálov. 

 

 Prezentácia: 

 

Hlavným cieľom je zoznámenie s robotickým ramenom Magicián firmy Dobot. 

Nainštalovanie ovládacieho prostredia DobotStudio a popísanie si jednotlivých časti 

Magiciána. 

 

     Postup: 

K správnemu ovládaniu Magicián je potrebné si ujasniť ako sa jednotlivé časti robota volajú 

a k čomu sa dajú využiť. 



Magicián sa skladá zo štyroch hlavných častí  - základne, zadného a predného ramena a 

držiaku na nástroj. 

 

Základňa: 

 

Tlačidlo Reset – slúži na resetovanie programu v robote 

Tlačidlo Key – pri stlačení začne robot prevádzať offline program, po podržaní sa začne 

kalibrovať 

Communication Interface – komunikačné rozhranie pre WiFi/Bluetooth modul, alebo 

pripojenie s iným riadiacím systémom 

USB – rozhranie pre pripojenie PC 

Power – zdrierka pre pripojenie napájacieho zdroja 

V pravej hornej časti sa nachádza rozhranie pre rozširujúce moduly, ako kompresor, pásový 

dopravník, rozpoznávanie farieb, atď. 

Zelené vstupy – General ports 

Žlté vstupy – ovládanie motorov 

Červené vstupy – zdroj napätia pre rozšírujúce moduly 

 

Rameno a vrch základne: 

Na vrchu základne je tlačidlo pre zapnutie robota a v opačnom rohu sa nachádza LED 

signalizácia stavu 

Na prednom ramene sa nachádza päť rozširujúcich rozhraní, ktoré obsahuje deväť 

vstupov/výstupov k ovládaniu modulov. 

 

 Ovládanie: 

Aby sme mohli začať musíme splniť tri podmienky: 

1.  Nakoľko je robot elektronické zariadenie potrebuje byť napájaný elektrickým zdrojom. 

2.  Aby sme mohli komunikovať je potrebné ho prepojiť s počítačom pomocou USB kábla. 

3. Aby rozumel čo chceme musíme mu to povedať jazykom, ktorému rozumie 

(Python,C#,Blocky,...), my použijeme prostredie DobotStudio. 

Po splnení týchto troch podmienok môžeme robot používať. 

 

13. 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.  

14. Vypracoval (meno, priezvisko) PaedDr. Peter Spišský 

15. Dátum 25.10.2021 

16. Podpis  

17. Schválil (meno, priezvisko) Mgr. Miroslava Svetláková 

18. Dátum 25.10.2021 

19. Podpis  

 

 

Príloha: 

Prezenčná listina zo stretnutia pedagogického klubu 



 

Pokyny k vyplneniu Správy o činnosti pedagogického klubu: 

Prijímateľ vypracuje správu ku každému stretnutiu pedagogického klubu samostatne. Prílohou 

správy je prezenčná listina účastníkov stretnutia pedagogického klubu.  

 

1. V riadku Prioritná os – Vzdelávanie 

2. V riadku špecifický cieľ – uvedie sa v zmysle zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného 

príspevku (ďalej len "zmluva o NFP") 

3. V riadku Prijímateľ -  uvedie sa názov prijímateľa podľa zmluvy o poskytnutí nenávratného 

finančného príspevku  

4. V riadku Názov projektu -  uvedie sa úplný názov projektu podľa zmluvy NFP, nepoužíva sa 

skrátený názov projektu  

5. V riadku Kód projektu ITMS2014+ - uvedie sa kód projektu podľa zmluvy NFP 

6. V riadku Názov pedagogického klubu (ďalej aj „klub“) – uvedie sa  názov klubu  

7. V riadku Dátum stretnutia/zasadnutia klubu -  uvedie sa aktuálny dátum stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s dátumom na prezenčnej listine 

8. V riadku Miesto stretnutia  pedagogického klubu - uvedie sa miesto stretnutia daného klubu 

učiteľov, ktorý je totožný s miestom konania na prezenčnej listine 

9. V riadku Meno koordinátora pedagogického klubu – uvedie sa celé meno a priezvisko 

koordinátora klubu 

10. V riadku Odkaz na webové sídlo zverejnenej správy – uvedie sa odkaz / link na webovú stránku, 

kde je správa zverejnená 

11. V riadku  Manažérske zhrnutie – uvedú sa kľúčové slová a stručné zhrnutie stretnutia klubu 

12. V riadku Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia -  uvedú sa v bodoch hlavné 

témy, ktoré boli predmetom stretnutia. Zároveň sa stručne a výstižne popíše priebeh stretnutia 

klubu 

13. V riadku Závery o odporúčania –  uvedú sa závery a odporúčania k témam, ktoré boli 

predmetom stretnutia  

14. V riadku Vypracoval – uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu o činnosti 

vypracovala   

15. V riadku Dátum – uvedie sa dátum vypracovania správy o činnosti 

16. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti vypracovala sa vlastnoručne   podpíše 

17. V riadku Schválil - uvedie sa celé meno a priezvisko osoby, ktorá správu schválila (koordinátor 

klubu/vedúci klubu učiteľov)  

18. V riadku Dátum – uvedie sa dátum schválenia správy o činnosti 

19. V riadku Podpis – osoba, ktorá správu o činnosti schválila sa vlastnoručne podpíše. 


