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výzkum, vývoj, vzdělávání

dání problémů a odvahu k netradičnímu ře-
šení – může se z toho stát zábavná hra. Dů-
ležité je rovněž poskytovat studentům příle-
žitost k prezentaci jejich výtvorů (v písemné 
i ústní formě), k diskusi a polemice. 

Studenti se často projevují, jako by trpěli 
autistickou poruchou – při řešení problémů 
jsou uzavřeni do sebe, nekomunikují, nedis-
kutují, nespolupracují. Je zapotřebí je provo-
kovat ke komunikaci a spolupráci. Není doba 
pro osamělé tvořivce, neboť úspěšná řešení 
vznikají v týmu. A týmové práci je třeba stu-
denty učit – třeba i proti jejich vůli.

Obvykle se ve třídě vyskytne několik vý-
borných studentů (chytrých, aktivních a tvo-
řivých) – pak je tu většina průměrných a pod-
průměrných (hloupých, líných, bez zájmu 

a motivace). Je otázka, komu se přednost-
ně věnovat. Převládal názor, že je třeba „táh-
nout“ dobré studenty, poskytovat jim do-
statek informací a příležitostí, zadávat jim 
individuál ní úkoly, řešit s nimi zajímavé 
problémy, připravovat je na soutěže – a těm 
ostatním poskytnout alespoň minimum vědo-
mostí, které jsou schopni a ochotni přijmout. 

Probouzení zájmu o technické obory

Aktuálním problémem většiny škol je 
nedostatečný zájem a nedostatečná kvalita 
studentů (úroveň znalostí, intelektu i moti-
vace ke studiu). Účastníci se shodli v ná-
zoru, že problém je třeba řešit již na úrov-
ni základních, dokonce i mateřských škol. 

Je nutné hledat způsoby, jak děti zaujmout 
a dát jim příležitost k poznání, že tvořivá 
technická práce může být zajímavá hra a že 
studium na technické škole může být „do-
cela zajímavé“. Je ale ještě třeba přesvědčit 
rodiče, že technická kvalifikace je perspek-
tivní a i finančně výnosná – o tom by je ale 
měli přesvědčit i šéfové firem, které je bu-
dou zaměstnávat. 

Setkání se konalo v parném červnovém 
dni, navíc v pátek. Projevem zájmu a aktivi-
ty účastníků je skutečnost, že většinou vydr-
želi až do odpoledních hodin. Věřme, že na 
následujícím podobném setkání budou pre-
zentovány další zajímavé učební pomůcky.

Ladislav Šmejkal

Vydavatelství VUTIUM Vysokého učení 
technického v Brně vydalo monografii, kte-
rá shrnuje poznatky z oboru konstruování ro-
botů a jejich používání ve výrobě. Publikaci 
sepsali pracovníci Ústavu vý-
robních strojů, systémů a ro-
botiky Fakulty strojního in-
ženýrství VUT v Brně v rám-
ci projektu Centra NETME. 
Projekt byl financován evrop-
ským fondem ERDF. 

Tematicky je obsah mo-
nografie rozdělen do třinác-
ti kapitol.

Úvodní první kapitola Vý-
voj a definice robotů vyme-
zuje pojetí robotů ve vztahu 
k výrobním strojům a k mani-
pulaci s materiálem, včetně myšlenky náhra-
dy člověka robotem ve výrobním procesu. Je 
v ní také připomenut historický vývoj robo-
tů od starověku po novověk, včetně původu 
termínu ve hře Karla Čapka RUR. Kapitoly 2 
až 7 systematicky popisují konstrukční řešení 
základních částí a podsystémů robotů. Uve-
deny jsou konkrétní ukázky typových řešení 
jednotlivých případů. Jsou doloženy mnoha 
obrázky a doplněny základními důležitými 
matematickými vztahy, které jsou výchozí 
pro konstrukční výpočty. Každá kapitola ob-
sahuje seznam použité a doporučené literatu-
ry, kterou může čtenář zvolit k hlubšímu pro-
studování popisované tematiky. 

Kolíbal Z.: Roboty a robotizované výrobní 
technologie

Kapitola 8 (Kinematika průmyslových ro-
botů) a kapitola 9 (Řízení a programování 
průmyslových robotů) obsahují podklady pro 
následující kapitoly, které se zabývají řízením 

rozličných robotických sou-
stav, jejich řídicích systémů 
a programováním robotů. Ka-
pitola 10 přehledně popisuje 
současné mobilní a servisní 
roboty, jež v posledních ně-
kolika letech zaznamenáva-
jí dynamický rozvoj a prud-
ký nárůst sortimentu i počtu 
vyrobených kusů. Je zde po-
psána taxonomie podvozků 
mobilních robotů a příklady 
nejčastěji používaných servis-
ních robotů. Inteligentní ro-

botické systémy vyšších generací jsou před-
mětem kapitoly 11, která popisuje nejen pří-
klady kompletních mobilních robotických 
soustav, ale i příklady humanoidních robotů 
a biomechanických a protetických robotic-
kých aplikací. Závěr kapitoly upozorňuje na 
futuristické použití robotů v kosmu a jiných 
netradičních oblastech. Využíváním robotů 
ve výrobních procesech a komplexních vý-
robních systémech se zabývá kapitola 12. Je 
zde uvedeno mnoho příkladů realizovaných 
v praxi a doporučeny zásady pro navrhová-
ní robotizovaných technologických praco-
višť. Závěrečná kapitola obsahuje aktuální 
pohledy na bezpečnost robotů a robotizova-

ných pracovišť podle nových mezinárodních 
standardů, které obohacují tradiční pohled na 
bezpečnost strojů o pohledy současného ri-
zikového inženýrství při analýze rizika bez-
pečnosti, jeho hodnocení a na problematiku 
snižování rizika.

Nová monografie je systematickým soubo-
rem výsledků a dlouholetých zkušeností auto-
rů, získaných při vědecké práci na poli robo-
tiky a robotických výrobních systémů a také 
při využití výsledků jejich výzkumů v praxi. 
Může sloužit jako studijní materiál pro stu-
denty inženýrského i doktorského studia na 
technických vysokých školách a pro inspiraci 
pracovníků výzkumných institucí i pro pod-
poru práce vývojových pracovníků různých 
firem v procesu vývoje robotických soustav 
nebo návrhu robotizace výroby. Je třeba uví-
tat, že se monografie objevila na našem kniž-
ním trhu ve vhodnou dobu, kdy problematika 
návrhů a realizace výrobních celků podle zá-
sad Industry 4.0 předpokládá široké využívání 
průmyslových a servisních robotů při pokro-
čilé automatizaci výroby. O významu a kva-
litě publikace svědčí skutečnost, že Nadace 
Český literární fond a Nadání Josefa, Marie 
a Zdeňky Hlávkových udělily v letošním roce 
prof. Zdeňku Kolíbalovi a celému autorské-
mu kolektivu Cenu Josefa Hlávky za vědec-
kou literaturu. Monografii lze proto doporu-
čit široké komunitě našich i slovenských od-
borníků v automatizaci.

Bronislav Lacko, Českomoravská společ-
nost pro automatizaci a robotiku
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