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gramování pomocí předem připravených ba-
revných bloků kódu, které se skládají jako 
puzzle a nevyžadují znalost přesné syntaxe 
programovacího jazyka (obr. 3). Pro pokro-
čilé programování je připraveno plnohod-
notné skriptové programování s podporou 
jazyků Python, C#, Visual Basic, C++, Java, 
MatLab, LabVIEW a ROS.

Další podstatnou výhodou je široká na-
bídka různých nástrojů a příslušenství pro 
práci s robotem. Součástí balení robotu je 
pneumatický a vakuový uchopovač (gri-
pper) včetně vývěvy pro úlohy typu pick 
and place, držák pera pro kreslení a rýsová-
ní (obr. 4) a podle verze robotu hlava pro 3D 
tisk, laserové gravírování, ovládací joystick, 
modul pro bezdrátovou komunikaci nebo ka-
mera pro jednoduché robotické vidění. Dále 
je na výběr pásový dopravník pro simulaci 
výrobní linky (obr. 5), lineární pojezd délky 
1 m, který významně rozšíří akční rádius ro-
botu, sada Arduino Kit pro simulaci řídicího 
systému (obr. 6) a systém průmyslového ro-
botického vidění pro experimenty s algorit-
mizací umělé inteligence nebo pokročilých 

Obr. 6. Jako řídicí systém pro náročnější výukové úlohy je možné 
použít sadu Arduino Kit

Obr. 5. Dva roboty a pásový dopravník pro simulaci výrobní linky Obr. 4. Dobot Magician s popisovacím perem

průmyslových úloh. Chystá se také mobilní 
platforma Magician Go pro samonaváděcí 
vozíky s robotem.

Dobot Magician je za příznivou cenu 
skutečně výborným prostředkem pro efek-

tivní rozvoj znalostí 
programování a prá-
ce s roboty. Navíc 
jej lze využít nejen 
k výukovým a tré-
ninkovým potřebám 
ve školách a firmách, 
ale také pro labora-
torní úlohy a projek-
ty, pro různé typy si-
mulací nebo k efek-
tivnímu předvedení 
modelů výrobních li-
nek apod.

Představení všech 
robotů a příslušen-
ství Dobot připravi-
la firma ControlTech 
na stránkách www.
dobotmagician.cz. 

Její pracovníci v případě zájmu roboty rádi 
předvedou.

Pavel Vladyka, CONTROLTECH, s. r. o.
(pvladyka@controltech.cz)
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y   Začíná čtyřiadvacátý 
ročník Ceny Wernera von 
Siemense pro studenty 
a mladé vědce

Čtyřiadvacátý ročník Ceny Wernera 
von Siemense pro studenty technických, 
přírodovědeckých a medicínských obo-
rů a mladé vědce byl vyhlášen. „Poznání 
a vzdělání je základem každého pokro-
ku. Studentům, mladým vědcům a jejich 
pedagogům chceme ukázat, za jak důle-
žitou jejich roli ve společnosti považuje-
me,“ uvedl k zahájení soutěže Eduard Pa-
líšek, generální ředitel skupiny Siemens 
v České republice. Kandidáti se mohou 

přihlašovat prostřednictvím internetových 
stránek www.cenasiemens.cz až do 30. lis-
topadu 2021.

Vyhlašované kategorie jsou:
– nejvýznamnější výsledek základního vý-

zkumu (jednotlivec nebo výzkumný tým),
– nejlepší pedagogický pracovník,
– nejlepší diplomová práce (první tři místa 

+ vedoucí práce),
– nejlepší disertační práce (první tři místa + 

vedoucí práce),
– ocenění za překonání překážek při studiu 

(student je nominován z řad akademických 
pracovníků v rámci dané univerzity z ba-
kalářského, magisterského a doktorského 
studia),

– zvláštní cena za vynikající kvalitu ženské 
vědecké práce,

– nejlepší absolventská práce (diplomová/ 
/disertační) zabývající se tématy koncep-
tu Průmysl 4.0,

– nejlepší absolventská práce (diplomová/di-
sertační) zabývající se chytrou infrastruk-
turou a energetikou.
Čtyřiadvacátý ročník Ceny Wernera Sie-

mense proběhne za podpory společností Sie-
mens Advanta, Siemens Energy a Siemens 
Mobility, které se staly patrony tematických 
kategorií.

Do nominací se může zapojit i široká ve-
řejnost – kandidáty a jejich práce je možné 
nominovat prostřednictvím webových strá-
nek a v případě, že doporučený zvítězí, zís-
ká nominující prémii ve výši 10 000 korun.
[Tisková zpráva Siemens, s. r. o., 9. září 2021.]
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