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1. Úvod 

Vzdelávací pobyt v zahraničí je možné absolvovať v rámci národného projektu “Vysoké 

školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti”, ktorý ponúka možnosť zahraničnej praxe 

študentom II. a III. stupňa vysokoškolského štúdia. 

 Cieľom projektu je prispôsobovanie vysokoškolského vzdelávania reálnym potrebám 

praxe, vytvorenie prepojenia vysokej školy s podnikovou praxou a zlepšenie pozície 

absolventa na trhu práce a v podnikaní. 

Študenti, ktorí absolvujú v rámci projektu vzdelávanie v podmienkach podnikovej praxe 

na Slovensku, môžu po odporučení podnikom a vysokou školou absolvovať vzdelávací pobyt 

v zahraničnom podniku alebo výskumnej inštitúcii a tým zvýšiť svoje znalosti, skúsenosti a 

kompetencie. 

Vzdelávanie v podmienkach podnikovej praxe som absolvoval vo firme Elfa s.r.o. 

v Košiciach, kde som spolupracoval so svojím lektorom z podniku, pánom Ing. Martinom 

Vyleťalom. Po absolvovaní tejto praxe mi bol na základe odporúčania lektora z podniku a 

lektora z vysokej školy umožnený zahraničný vzdelávací pobyt vo firme TechnoDeal s.r.l. v 

Taliansku. Vzdelávací pobyt trval jeden mesiac. 

 Názov mojej témy bol „Teleoperácia a cloudy“, pričom obsahom bolo predovšetkým 

vytvorenie cloudovej platformy na riadenie rôznych typov robotov. 

V rámci národného projektu mi bol poskytnutý finančný príspevok na ubytovanie a 

stravné, ako aj potrebná administratívna, organizačná a metodická podpora zo strany 

odborných a administratívnych zamestnancov projektu. Príspevok na cestovné som odmietol, 

nakoľko doprava mi bola ponúknutá zo strany univerzity. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2. Stanovené ciele vzdelávacieho pobytu v zahraničí 

Firma TechnoDeal s.r.l. sa vo všeobecnosti zaoberá najmä robotikou a novými 

technológiami ako sú napríklad aj cloudové technológie. Firma úzko spolupracuje aj 

s univerzitou v Pontedere, keďže zakladateľ Filippo Cavallo je taktiež docentom na 

spomínanej univerzite. Firma privádza výskum ohľadom robotiky a inteligentného priestoru 

do praxe. 

Pre firmu bolo zaujímavé vytvorenie cloudovej teleoperačnej platformy pre ovládanie 

rôznych typov robotov. Pre firmu bolo taktiež zaujímavé vykonať rôzne merania a výskum 

takéhoto prístupu pre ovládanie. Chceli vedieť, aká je odozva pri komunikácií zariadenia 

s vytvorenou platformou a ako sa bude systém správať pri ovládaní viacerých robotov naraz. 

Pri práci som často komunikoval aj s pracovníkmi univerzity, ktorí mi pomáhali v ďalšom 

smerovaní práce, a najmä čo sa týka programovania ich robotických platforiem. 

Nakoniec sa pre pobyt vo firme vytýčili tieto ciele: 

1. Oboznámenie sa so zariadeniami 

 Oboznámenie sa z ROS systémom na ovládanie robotov 

 Zoznámenie sa z robotickými platformami nachádzajúcimi sa vo firme 

 

2. Práca na cloudovej platforme 

 Vytvorenie základnej komunikačnej štruktúry pre ovládanie robotov na MS Azure 

 Vytvorenie rozhrania pre pridávanie nových robotov a nových pohybov 

 Pridanie a základné testovanie robotov 

 

3. Testovanie vytvorenej platformy 

 Testovanie pri pripojení viacerých robotov 

 Meranie rýchlosti odozvy 

 Testovanie ovládania viacerých robotov v rôznych častiach sveta 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3. Priebeh praxe (metodika plnenia cieľov)  

Zahraničná prax a vzdelávacie aktivity financované z národného projektu „Vysoké školy 

ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti” začali dňa 30.9.2015. 

Do práce som cestoval z mesta Pontedera, kde som bol ubytovaný každý deň. Odvoz bol 

realizovaný na mikrobuse riadenom doktorandom univerzity pracujúcom v Pecolli. V práci 

som začínal každý deň o 7:30 hod. Počas prvého dňa mi boli ukázané zariadenia, s ktorými by 

som mal počas práce prísť do styku. Nasledujúci deň som začal pracovať na úlohách. 

Prvé dni som strávil štúdiom robotov a možnosti programovania týchto robotických 

platforiem. Zoznamoval som sa podrobnejšie so systémom ROS, ktorý sa používa na 

ovládanie robotov a na ktorom boli založené aj dostupné roboty. Skúmal som možnosti, ako 

cez jednoduché signály, resp. scripty, ovládať týchto robotov. Pracoval som v jazyku Python, 

a testoval som niekoľko možností. Nakoniec sa ako najvhodnejšie zdalo byť použitie tzv. 

ROS topicou. Python script jednoducho príjme reťazec s príkazom a spustí ho cez príkaz 

rostopic. Keďže som nechcel skúšať tento spôsob ovládania hneď na talianskych robotoch, 

ktoré sú rozmermi ako človek, rozhodol som sa to otestovať na robotovi nachádzajúcom sa 

v laboratóriu u nás v Košiciach. Cez skype som komunikoval s kolegom, ktorý ho otestoval 

a následne som urobil test  na talianskych robotoch. 

Následne prišlo vytváranie samotnej cloudovej platformy na ovládanie robotov. Ako 

cloudovú platformu sme zvolili MS Azure, ktorý mala firma TechnoDeal zaplatený. Na 

začiatku sa pracovalo na stránke pre ovládanie a na komunikačnom mechanizme. Vytvoril 

som najprv databázy, kde sa ukladali informácie o robotoch a pohyboch, ako aj samotné 

pohyby. Táto databáza bola založená na cloudovom úložisku, konkrétne tabuľkách a bloboch 

na ukladanie súborov. Na stránke mohol užívateľ pridať robota a nahrať pohyb vo forme 

súboru. Tieto dáta boli uložené do databázy. Databáza vytvárala tabuľky a kontajnery podľa 

potreby. Taktiež prístupy do databázy boli vykonávané asynchrónne, takže je možné 

pristupovať k nej z viacerých klientov naraz a je jednoducho škálovateľná tak, ako by 

cloudová databáza mala byť. 

Na stránke si užívateľ mohol následne kliknúť na výpis robotov, kde stránka pristúpila do 

databázy a vypísala celý tento zoznam. Následne si užívateľ mohol vybrať  robota a po 

prístupe do databázy sa mu vypísali na obrazovku pohyby daného robota. Pohyby pre 

jednotlivých robotov boli ukladané v databáze ako súbory a ich tvar závisel od typu robota. 

Pre robotov bežiacich na ROSe to boli rostopics, pre robotoch bežiacich na Linuxoch 

s vlastným API zasa jednoduché scripty. 

Následne bolo treba vyriešiť, ako tieto pohyby posielať na zariadenie, aby ich mohol robot 

vykonať. Otestoval som niekoľko komunikačných metód ako sú napríklad websockety, 

WEBAPI resp. Windows communication foundation. Nakoniec mi ako najvhodnejší spôsob 

pripadalo použitie WEBAPI. Je to z dôvodu, že táto metóda slúži na prenášanie správ medzi 

klientom a serverom, kde klient môže byť aj stránka. Takže pomocou tejto metódy som 

mohol posielať informáciu zo stránky na službu, keď užívateľ klikol na pohyb robota. 



 
 

Rovnako nebola potreba pridávať do služby ďalšiu technológiu pre komunikáciu s robotom, 

pretože rovnaká metóda je použiteľná aj pre takúto úlohu.  

Po kliknutí stránky sa pošle jednoduchá http správa s informáciou o zariadení a vybranom 

pohybe na cloudovú službu. Problémom bolo, ako párovať zariadenia so stránkou. Vyriešil 

som to tak, že ak chce užívateľ zadať pohyb, musí vpísať na stránku reťazec, ktorý sa uloží do 

cookies. Tento reťazec slúži na spárovanie stránky a robota. 

Po prijatí správy o vybranom pohybe cloudovou službou je táto informácia uložená do 

zoznamu pohybov, ktoré sa majú vykonať, ak o ne požiada robot. Po tom, ako o danú akciu 

robot požiada, táto je zo zoznamu vymazaná. 

Bolo taktiež potrebné vytvoriť takzvanú obálku pre robota v podobe jednoduchého 

scriptu. V tomto scripte sa robot stále pýta  na to, či nie je vybraný pohyb. Ak je pohyb 

vybraný, cloudová služba ho nájde v databáze a pošle v podobe reťazca. Táto obálka musí 

vedieť získaný reťazec spracovať a spustiť pohyb v ňom zakódovaný na robotovi. Takže 

reťazec uloží do súboru na robotovi a spustí ho. Po vykonaní ho vymaže. Robot sa prestane 

dopytovať na pohyb v momente, keď užívateľ klikne na stránke tlačidlo odpojiť zariadenia. 

Vtedy script na robotovi skončí. 

Po vytvorení funkčnej cloudovej služby ju bolo treba otestovať. Testovalo sa to pri 

viacerých robotoch. Najprv s robotom Nao, s ktorým som mal asi najväčšie skúsenosti. 

Následne na talianskych robotoch, ale aj ostatných robotoch u nás v laboratóriu. Po tom,  ako 

bolo možné základné  ovládanie týchto robotov pomocou vytvorenej cloudovej služby, nastal 

čas na merania. Na cloudovú službu a aj do obálok pre robotov som  vložil systém ukladania 

časov pripojení a odpojení.  

Odozva sa pohybovala od 500 milisekúnd do jednej sekundy. Keďže takáto odozva bola 

neprístupná, bolo treba modifikovať službu. Implementáciou asynchrónnych metód som 

dosiahol odozvu od 100 do 200 milisekúnd, čo je na takýto typ ovládania robotov dostatočný. 

Nakoniec boli vykonané ďalšie experimenty, ako napríklad ovládanie viacerých robotov naraz 

na Slovensku, v Taliansku a v Japonsku. Tento test dopadol taktiež úspešne.  

 

 

 

 

 

 



 
 

4. Sumarizácia (naplnenie cieľov) 

Vzdelávací pobyt vo firme TechnoDeal s.r.l. splnil svoj účel. Tento pobyt mi dal možnosť 

pracovať so zariadeniami, s ktorými by som sa v našich podmienkach nestretol. Komunikoval 

som s medzinárodne uznávanými odborníkmi z oblasti robotiky. Taktiež sa zlepšili moje 

komunikačné schopnosti,  čo sa týka anglického jazyka. Vzdelávacie aktivity uvedené v pláne 

som vykonal a vytvoril som systém, ktorý v budúcnosti môže byť nápomocný nielen firme, 

ale aj nášmu laboratóriu a pri mojej dizertačnej práci. 

V Taliansku som sa mohol stretnúť s platformami, ktoré sú jedinečné pri interakcii človek-

robot, čo je aj jeden zo záujmov firmy. Spoznal som niekoľko robotických platforiem a mohol 

som bez obmedzení pracovať s cloudovou platformou MS Azure. Urobil som užitočnú prácu 

pre firmu a zároveň som im ukázal spôsob, ako sa riešia komunikačné problémy so 

zameraním na cloudy. 

Prax mi pomohla získať cenné skúsenosti v oblasti robotiky a cloudovej robotiky ako takej. 

Pomohla mi  zlepšiť sa v oblasti programovania cloudových služieb a v oblasti používania 

ROSu v robotike. Získal som taktiež mnoho kontaktov z praxe a na  univerzite.  Tieto mi 

môžu pomôcť v prípade,  ak sa po skončení štúdia budem chcieť zamestnať vo firme, resp. 

zostať na  akadémii ako výskumný pracovník. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

5. Odporúčania 

Zahraničný pobyt odporúčam každému študentovi, ktorý má záujem vidieť aktuálny stav v 

praxi a učiť sa  na reálnych zadaniach spolu so skúsenými zamestnancami. Obrovskou 

výhodou je aj vylepšenie si jazykových a komunikačných schopností. Každodennou 

komunikáciou je človek nútený priebežne si zlepšovať svoje odborné a jazykové znalosti. Ja 

som dostal tú možnosť zúčastniť sa na zahraničnom pobyte jeden mesiac. Mal som teda 

dostatočný priestor jednak na zoznámenie sa s ľuďmi na pracovisku a tiež pracovať na 

zadaniach, ktoré som mal vykonať. Mal som čas vytvoriť systém, otestovať ho a odladiť, aby 

bol plne funkčný. V prípade, že by som mal možnosť ostať na zahraničnom pobyte dlhšie ako 

jeden mesiac, určite by som takouto ponukou nepohrdol. Takýchto príležitostí sa v živote 

veľa nenaskytne. Získaná skúsenosť mi určite pomôže aj v budúcnosti pri hľadaní 

zamestnania resp. ak budem chcieť ostať na vysokej škole ako vedecký pracovník. 

Odporúčam vytvorenie spolupráce medzi firmou TechnoDeal s.r.l. a Technickou univerzitou 

v Košiciach, čím by sa otvorili ďalšie možnosti pre študentov absolvovať pobyt v tejto 

talianskej firme. Keďže firma úzko spolupracuje s univerzitou v Pontedere, vytvorila by sa aj 

možnosť spolupráce medzi našou a touto univerzitou. Študenti by si mohli  rozšíriť obzor 

v oblasti robotiky a nových technológií, s ktorými nemajú ako prísť do styku v našich 

podmienkach. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

6. Záver 

Prax mi dala praktické aj teoretické skúsenosti z oblasti programovania cloudových služieb a 

robotiky. Poznatky, ktoré som získal za obdobie pobytu vo firme TechnoDeal s.r.l. 

v Taliansku, mi pomôžu pri mojom ďalšom rozvoji a pri zvyšovaní odbornej kvalifikácie. 

Najväčšou výhodou je, že človek zistí, ako fungujú firmy v zahraničí a zoznámi sa 

s technológiami, s ktorými by sa v našich podmienkach nemohol stretnúť. 

Ďalšou výhodou pobytu v zahraničí je získanie resp. zlepšenie odborných jazykových znalostí 

a zlepšenie komunikačných schopností. Ja som sa zlepšil hlavne v anglickom jazyku 

a v odbornej terminológii v oblasti cloudovej robotiky. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

7. Prílohy 

Fotodokumentácia praxe  

Fotodokumentácia označenia priestorov realizácie vzdelávacieho pobytu 

 



 
 

 

 



 
 

Súhlasím so zverejnením práce  na komunikačnom portáli národného projektu pre potreby 

monitorovania a popularizácie projektu, prípadne na príslušných médiách  vysokej školy, kde 

študujem.  

 

Podpis študenta: 

Dátum odovzdania:  2.11.2015 

 

 

Kancelária národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ 

vyhlasuje, že za obsah produktu zodpovedá výlučne autor a Európska komisia ani kancelária 

národného projektu nenesú zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií obsiahnutých v 

danej záverečnej správe. 


