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Projekt

Název
• Inovace stávajících cvičení předmětu Robotika a asistivní technologie

Tematický okruh 1
• podpora pedagogické práce akademických pracovníků a profilace a inovace studijních programů 

na úrovni předmětů/kurzů



Řešitelský tým

• Ing. Martin Bejtic 
• Ing. Jan Kauler, Ph.D

• Ing. David Jirsa - doktorand BMI 3. ročník
• Bc. Jan Choutka – student 2.ročníku BME



Cíle

• Cílem projektu je vytvořit dvě nové přednášky a dvě nové úlohy v předmětu F7PMIRAST-Robotika a
asistivní technologie. Dále vytvoření několika druhů aktuátorů a motivovat zájemce o tento zajímavý obor.
Cílem je přispět k zvýšenému povědomí o této problematice.

• Pro splnění cíle je nutné vytvoření zadání a řešení 3 úloh pro soft robotiku, 1 manipulační úlohu pro DC
pohony a 1 úlohu pro robotický systém Turtlebot3

https://predmety.fbmi.cvut.cz/cs/F7PMIRAST







• 2 nové přednášky na téma soft robotika ve světě a ve zdravotnictví, využití, popis možností

• 3 nové cvičení spojená s tématem soft robotiky

• 4 vyrobené aktuátory

• 4 vytvořené formy pro možnou další výrobu

• 1 úlohy pro Turtlebot3 Burger

• 1 manipulační úlohu pro DC pohony



Využití finančních prostředků

• Finanční čerpání přiděleného rozpočtu k 31.12.2020

Čerpáno k 31. 12. 2019 Procentuální čerpání
DDHM2−nad 1 rok do 40 tis. Kč. 196861,35
Odbor.lit., noviny, el.knihy 18671
Kancelářské potřeby 420,35
Laboratorní materiál 12145
PC materiál, karty 17402,3
Poradenská a odbor.činnost 14619,99
Proj.a průzk.práce,expertizy 33880,01
Stipendia 32000
Celkem 326000 100%



2 přednášky



3 nové cvičení na 
téma soft robotiky



4 formy

• Deklarovali jsme 4 formy, 
vyrobeno jich bylo 7 



4 vyrobené 
aktuátory 

• Deklarovali jsme 4 aktuatory, 
vyrobeno jich bylo 7 



1 úloha pro 
Turtlebot3 Burger



1 manipulační 
úloha pro DC 
motory






	RPAPS�
	Projekt
	Řešitelský tým
	Cíle
	Snímek číslo 5
	Snímek číslo 6
	 
	Využití finančních prostředků
	2 přednášky
	3 nové cvičení na téma soft robotiky�
	4 formy
	4 vyrobené aktuátory 
	1 úloha pro Turtlebot3 Burger
	1 manipulační úloha pro DC motory
	Snímek číslo 15
	Snímek číslo 16

