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Info z FEKTu

Nové vedení FEKT
Na začátku února nastoupilo do 
funkce nové vedení fakulty v čele s 
děkanem prof. RNDr. Vladimírem 
Aubrechtem, CSc., který pokračuje 
ve svém druhém funkčním období. 
Tým proděkanů tvoří prof. Ing. Jaro-
slav Koton, Ph.D., prof. Ing. Jarmila 
Dědková, CSc., prof. Ing. Tomáš Kra-
tochvíl, Ph.D., doc. Ing. Petr Fiedler, 
Ph.D.

Nové vedení univerzity
Stejně jako na fakultě, tak i na univer-
zitní úrovni nastoupilo od 1. 2. nové 
vedení. V podzimních rektorských 
volbách zvítězil doc. Ing. Ladislav 
Janíček. Ph.D., MBA, LL.M, který vy-
střídal prof. RNDr. Ing. Petr Štěpánka, 
CSc., dr. h. c.

Nový systém automatů na vodu Fil-
termac
S novým semestrem přišla společnost 
Filtermac – provozovatel dvou auto-
matů na vodu na fakultě s novinkou. 
Uživatelé se musí registrovat v mobil-
ní aplikaci a při každém odběru vody 
se musí prokazovat QR kódem. I přes 
tuto změnu zůstává voda pro studen-

ty i zaměstnance nadále zdarma, navíc 
má každý uživatel v aplikaci přehled 
o množství odebrané vody. Podle plá-
nů fi rmy by takto mělo být možné v 
budoucnu odebírat vodu i na dalších 
veřejných místech. Stejné automaty 
můžete na VUT najít také na FAST a v 
budoucnu snad i na dalších fakultách.

20 let od rozdělení FEI na FEKT a FIT
Přesně před 20 lety se od tehdejší Fa-
kulty elektrotechniky a informatiky 
oddělila Fakulta informačních tech-
nologií, která od svého vzniku sídlí 
v kartuziánském klášteře v Králově 
poli. Oddělením FIT se tak změnil ná-
zev naší fakulty na dnešní podobu – 
Fakulta elektrotechniky a komunikač-
ních technologií.

54. výročí tragédie na Kubínské holi
V lednu si připomínáme 54. výročí 
tragédie na svahu na Kubínské holi, 
kde během lyžařského kurzu zasypa-
la studenty tehdejší Fakulty elektro-
technické lavina. Každoročně se koná 
výstup k památníku události v místě 
tragédie a pietní akce. https://www.
vtedy.sk/pad-lavina-lyziari-kubin-
ska-hola

Dan Janík
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Milí čtenáři,

navzdory obecnému přesvědčení, čím 
kratší editorial, tím lepší. 

Přeji příjemné čtení a užívejte začátek 
jara!

Dita

Na čísle se podíleli
články: Dan Janík, Jiří Dvořáček, Jiří Pátek, Kateřina Mačišáková, Veronika Ga-
valierová, Vladimír Spurný, Luboš Kelnar, fotografi e: Jakub Rozboud, korek-
tura: Natálie Popovská, grafi ka a sazba: Dita Kubíčková
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Ze světa techniky

Přinášíme pár zajímavých utilitek, 
které nejsou obecně známé a můžou 
se ti hodit. Navíc je většina z nich 
open-source. ;)

Tipy na utility pro Windows

Kdo by neznal v tomto roce při 
používání Windows Výstřižky či 
jejich novou evoluci Snip&Sketch 
(btw, zkus Win+Shift+S pokud ne-
znáš)?  Velké omezení zmíněných 
programů je nemožnost automa-
tického exportu snímků zároveň s 
umístěním do schránky. Greenshot 
umí nejen toto, obsahuje také edi-
tor pro anotace a dodatečné ořezá-
ní screenshotů.  A při snímání se 
zobrazuje velmi nápomocná lupa 
pro přesný výběr.

URL: https://getgreenshot.org/

Equaliser Apo 
+ Peace Interface

Máš rád hudbu a chybí ti na Win-
dows dobrá a výkonově nenáročná 
možnost ekvalizace? Proto existuje 
projekt Equalizer APO, který ob-
sahuje velmi schopný nástroj vy-
užívající nativní funkce Windows. 
Nemá ale velmi přívětivé uživatel-
ské prostředí, na to je super např. 
Peace Interface. A pro fajnšmekry, 
kteří chtějí mít pod kontrolou úpl-
ně vše přidávám link na projekt za-
měřující se na automatickou ekva-
lizaci oblíbených sluchátek.

URL: https://sourceforge.net/  
          projects/equalizerapo/
URL: https://sourceforge.net/        
          projects/peace-equalizer-a  
          po-extension/
URL: https://github.com/jaakko 
          pasanen/AutoEq

Máme za sebou dlouhou dobu dis-
tanční výuky. Doufejme, že další 
nepřijde, ale pokud ano nebo jen 
najdeš na Microsoft Stream video, 
které je fajn mít offl ine, můžeš jej 
stáhnout pomocí nástroje destre-
amer. Tento nástroj ale neexistu-
je jako .exe, je nutné jej bohužel 
zkompilovat. Na githubu autorů je 
naštěstí solidní návod. :)

URL: https://github.com/snobu/        
          destreamer

Windows není známý jako systém, 
kde si lze upravit mnoho aspektů 
systému dle požadavků uživatele. 
Ale Microsoft vydal soubor nástro-
jů, které práci se systémem ulehčí. 
Přináší např. velmi dobrý editor 
klávesových zkratek (uživatelsky 
vstřícný oproti AutoHotkey), ná-
stroj pro hromadné přejmenová-
ní souborů, pdf a svg náhledy do 
průzkumníku, zkratku pro ztlu-
mení mikrofonu či pro majitele 
velkých displejů tzv. Fancy zones 
pro automatické uspořádání oken.

URL: https://docs.microsoft.com
/en-us/windows/powertoys/

Microsoft
PowerToys

Bulk Crap Uninstaller… Jak již ná-
zev napovídá, jedná se o program 
navržený pro hromadné odinsta-
lování programů. Ale nejen to. Ná-
stroj je jednoduchý a uživatelsky 
přívětivý. Stačí zaškrtat třeba 10 
programů, spustit odinstalátor a 
pro 99 % aplikací to znamená, že 
zmizí z počítače a nebudeš muset 
zmáčknout jediné tlačítko v proce-
su odinstalace. Nakonec ještě vy-
čistí PC i registry od zbytkových 
souborů. Ačkoliv je program na 
používání jednoduchý, celý proces 
můžeš mít pod kontrolou.

URL: https://www.bcuninstaller. 
           com/

Zálohuj, zálohuj, zálohuj… Tak 
znělo moudro našich babiček? A 
pro usadnění existuje např. nástroj 
Freefi lesync. Stačí si nastavit jakou 
složku chceš zálohovat kam (včet-
ně cloudových služeb) a nástroj ti 
sám zdroj s cílem porovná a syn-
chronizuje jen soubory, které sám 
chceš. Umožňuje dokonce soubo-
ry v cíli verzovat a pro konfl ikty 
lze nastavit spoustu pravidel, aby    
každá záloha proběhla 100%, jak je 
zamýšlena.

URL: https://freefi lesync.org/

FreeFileSync

by students

Jiří Dvořáček
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Pokud si chceš koupit nějaký pro-
dukt, často jej nejdříve vyhledáš. A 
v případě Google jeden z hlavních 
výsledků směřoval na srovnávač 
produktů od Google. Vzhledem k 
prakticky výhradnímu postavení 
tohoto vyhledávače takové chová-
ní dle Evropské komise ohrožuje 
hospodářskou soutěž s podobný-
mi produkty ostatních společností. 
Toto samozřejmě nebylo ze strany 
těchto společností jen tiše sledová-

Blockchain není nová technolo-
gie, nejznámějším představitelem 
využití je např. Bitcoin, virtuální 
měna nebo koncept prodeje elek-
trické energie přímo od dodavatele 
k zákazníkovi. Blockchain lze ale 
využít i pro autentifi kaci zaměni-
telných souborů (obrázků, zvuko-
vých stop atp.) pomocí tzv. NFT 
(nezaměnitelných tokenů) a proká-
zat tak vlastnictví digitálního díla.

Kdo by nezaznamenal založení 
technologické skupiny Meta Plat-
forms, Inc.? Tedy fi rmy založené 
pro sdružení dalších dceřiných 
společností jako Facebook, Insta-
gram, Oculus, Giphy a dalších.

Je nové jméno symbolem pro zno-
vuzískání důvěry s novým poslá-
ním, nebo jen postup k odvrácení 
pozornosti od skandálů, jimž v po-
slední době Facebook čelil? Ať jde o 
úniky osobních informací, jejich cí-
lený prodej, neověřování dezinfor-
mací, podporu extrémistů či další 
způsoby zvyšování angažovanosti 
uživatelů na platformě a zvyšování 
sledovanosti reklam. 

Meta svoji činnost začala velkým 
oznámením, že VR brýle Oculus 
přestanou agresivně vyžadovat 
všeobecně kritizované přihlášení 
do osobního Facebook účtu či že 
Facebook přestane používat tech-
nologii rozpoznávání obličejů a 
smaže takto zjištěné informace. 
Meta ale plánuje technologii rozpo-
znávání obličejů používat nadále. 
Zaslouží si tak Meta jakkoliv vyšší 
důvěru než Facebook?

V současné době je na světě jen 
několik společností zajištujících 
výstavbu jaderných elektráren. 
Mezi ně patří francouzská Areva, 
jejíž jadernou divizi kvůli fi nanč-
ním problémům nejspíše převezme 
francouzská EDF (největší fran-
couzský výrobce elektrické energie 
vlastněný státem), korejská KHNP, 
ruský Rosatom, čínská CGN a Wes-
tinghouse se sídlem v USA. Obecně 
ale výstavba ve světě spíše stagnuje 
i z důvodu prodlužování doby vý-
stavby a přetrvávajícího strachu z 
jaderných havárií. 

Ale možná pomalu ve světě jader-
né energetiky začíná svítat na lepší 
časy. Závislost na energetice zalo-
žené na zemním plynu se ukazuje 
být velmi nestabilní, a proto mno-
hé země hledají stabilnější zdroje. 
První z velkých jaderných hráčů 
západního světa – Francie – ozná-
mila obnovení výstavby tlakovod-
ních jaderných reaktorů společností 
EDF.

Jiří Dvořáček

Znovuzrození
jaderných 
elektráren?

Fenomén NFT

Google vs EU

Meta
a rozpoznávání 

obličeje
Co se ale v digitálním světě určitě 
nestalo poprvé? Nikoho nepřekva-
pí, že je možné udělat kopii digi-
tálního souboru. To se také stalo a 
zrodil se web thenftbay.org ne ne-
podobný známému The Pirate bay. 
Zde je možné stáhnout obrovské 
množství (celkově přibližně 18 TB) 
kopií digitálního umění a sami zjis-
tit, proč za něj autor vlastně utratil 
tisíce USD. Samozřejmě ale nelze 
těmito soubory prokázat vlastnic-
tví.

no a Google byla udělena pokuta za 
zneužití monopolního postavení.

Google se proti žalobě samozřejmě 
odvolal, ale Soudní dvůr Evropské 
unie odmítl téměř všechny námit-
ky, jež Google vznesl. Dokonce 
soud komentoval počínání Google 
jako takové, které nabourává smysl 
otevřeného vyhledávače informací, 
který má být z principu nestranný 
pro poskytnutí relevantních vý-
sledků.
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Dívka EFEKTU

Silvia Bátorová

Jmenuji se Silvia, jsem ze Slovenska a 
studuji druhý ročník oboru Angličtina 
v elektrotechnice.

V čem tvůj obor spočívá, vidíš nějaké 
výrazné odlišnosti od jiných oborů? 
Hlavní rozdíl je v důrazu na anglič-
tinu. Kromě zlepšování hovorové 
angličtiny se hodně zaměřujeme na 
odbornou angličtinu, její pravidla a 
gramatiku, a co nejvěrnější překlad 
odborných textů. V dnešní době roste 
počet firem pracujících s angličtinou v 
její odborné podobě, a s ním i zájem o 
lidi, kteří textům rozumí na té nejlepší 
úrovni.

S takovou angličtinou bys se studiem 
mimo Česko neměla problém. Chtěla 

by sis během svého studia vyzkoušet 
Erasmus?
Osobně mě to moc neláká. Zrovna 
můj obor je založený na propojení češ-
tiny a angličtiny, což se těžko studuje 
v zemi, kde se Česky nemluví. Měla 
bych pak asi větší problém s uznáním 
předmětů než u jiných oborů. Navíc 
mám už tady se školou hodně starostí, 
nechci si přidávat ještě další.

Jsi spokojená s kolejemi na Purky-
ních nebo bys radši byla ve student-
ském bytě?
Purkyně jsou někdy dost divoké 
(*ukazuje na dopravní značku v ko-
runě stromu), ale to je hlavně na vyš-
ších patrech. Já mám štěstí na klidnou 
chodbu, kde se s lidmi z ostatních 

pokojů znám a můžeme si navzájem 
pomáhat. Když mám nějaký problém, 
vím vždycky za kým jít.

Jak jsi zvládla rok online školy bě-
hem korony?
Měla jsem v tomhle ohledu docela 
štěstí. Minulý rok jsem si pozasta-
vila studium a odjela na rok praco-
vat do Německa a nepromeškala tak 
prezenční výuku. A za to jsem ráda, 
protože například nemám problém 
s prací v laborkách, ve kterých jsou 
často studenti, co měli prvák online, 
trochu ztracení. Proto doufám, že se 
lockdown už nevrátí. 

Tipy pro prváky?
To samé, co říkají všichni, učit se a ne-
podceňovat to. Po roce online školy je 
těžké nastavit se zpátky na prezenční 
systém, ale je potřeba se učit od prv-
ního týdne, jinak to člověk musí do-
hánět na poslední chvíli a často to 
dopadá špatně. Do našeho ročníku 
nás nastoupilo osmdesát. Teď je nás 
dvacet pět.

Máš nějaké oblíbené podniky? Kam 
nejraději s kamarády zamíříš?
Moc se mi líbil Forkys. Bistro v centru, 
který je 100% veganský. Sama vegan-
ka ani vegetariánka nejsem, ale ve For-
kysu jsem byla nadšená. Když chceme 
někam na večer, chodíme rády s ka-
marádkami na karaoke. Taky ráda 
chodím na společenské tance, MUNI 
je pořádá v tělocvičně každé úterý.

Věnuješ se cestování? Máš místo, na 
které vzpomínáš nejradši?
Snažím se, o prázdninách jsem sama 
jela do Norska za kamarády, utéct z 
letního vedra. Je tam nádherná příro-

da a v létě úplně ideální počasí. Nej-
hezčí vzpomínky mám na dovolené v 
Chorvatsku s rodiči, ale vím, že to je z 
velké části nostalgie. 

Čemu se věnuješ ve volném čase?
Volného času bohužel moc nemám, 
ale čas od času se věnuji pletení. Měla 
jsem plán ušít mamce k Vánocům sve-
tr, ale podle toho, co mám hotové to 
bude spíš na příští Vánoce. Jinak si 
prostě pustím seriál nebo film a na 
chvíli oddechnu. 

Máš nějakého nejoblíbenějšího pro-
fesora/profesorku?
To je těžký výběr, máme u nás až na 
pár výjimek vážně zlaté profesory. 
Ale mám moc ráda hodiny s profeso-
rem Jirglem, učí u nás Signály a sys-



10 11

témy. Je boží, má pokaždé skvělou 
náladu a přenáší ji na studenty. Mám 
pak vždycky mnohem větší motivaci 
tématu porozumět než od přísného 
profesora.

Jaké pro tebe je studovat jako holka 
na škole plné kluků? Má to svoje vý-
hody/nevýhody?
Určitě někdy ano. Někdy na to stu-
denti nebo profesoři mají narážky, ale 
nic, co by mi ztěžovalo studium nebo 
bylo vyloženě nepříjemné. Navíc na 
kolejích je holek dost, takže nehrozí, 
že bych mezi kluky byla sama.

Máš v plánu po dokončení bakalář-
ského studia pokračovat na magist-
ra?
Náš obor nepokračuje na magistra 
tak, jak je teď. Člověk si pak může 
vybrat buď pokračovat pouze ang-
ličtinou na magistra nebo technikou 
na inženýra. Sama zatím nevím, jestli 
budu chtít pokračovat, kariérně se ten 
vyšší titul určitě hodně hodí, ale ne-
chci dělat rozhodnutí, dokud ještě ne-
vím, co bych chtěla dělat. Každopád-
ně kdybych se rozhodla pokračovat 
ve studiu, ráda zůstanu tady na VUT. 
Zdejší kamarádi, profesoři a vlastně 
celé Brno mi vážně sedne, a i když je 
toho občas hodně, jsem tu moc ráda. 

Jiří Pátek
foto: Silvia Bátorová

Sudoku

#1

#3

#2

#4

Sudoku - řešení
#1

#2

#3

#4
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Vladimír Spurný

V březnu minulého roku jsi zvítězil 
ve volbách na post vedoucího SPS, 
jaké byly tvé první pocity po ozná-
mení výsledku?
Zmocnila se mě radost spojená s po-
citem lehkého strachu ze zodpověd-
nosti, která na mne v tu chvíli dolehla. 
Kandidoval jsem již předminulý rok, 
ale neúspěšně. Zanechalo to ve mně 
spoustu otázek a příležitostí k zamyš-
lení, jestli já jsem opravdu ten správný 
kandidát a mám se snažit být zvolen 
následující rok. Nakonec se to poved-
lo. Osobně si myslím, že se mám urči-
tě ještě v čem zlepšovat, ale doufám, 
že posunu spolek dál jako předchozí 
vedoucí Katka a Kika.

Řekni naším čtenářům něco o sobě… 
Pocházím z Brna, kde jsem taky do 
svých 17 let žil. Pak nastala změna a 
já se přestěhoval na úplnou samotu 
poblíž Prostějova, odkud dojíždím 
občasně. Mohu střídat venkovský klid 
s ruchem velkoměsta… Brna a to mi 
vyhovuje. Po úspěšném ukončení ba-
kalářského programu Informační bez-
pečnost pokračuji na magisterském 
stejnojmenném studijním programu. 
Je mi 23 let.

Co rád děláš ve volném čase?
V poslední době jsem se spíše věno-
val zkouškám a různým jiným povin-
nostem, a tak toho volného času moc 
není. Věnuji se mořské akvaristice, 3D 

tisku, a když mám volný víkend, tak 
vyrazím s batohem do hor. Někdy na 
začátku minulého roku jsem propad-
nul vaření piva, bohužel je to časově 
náročný proces, který zabere celý den 
a takových dní je v poslední době 
opravdu málo. Dále rád pomáhám 
příbuzným s vinohradem.

Co se chystáš dělat s SPSkem? Proč 
ses chtěl stát vedoucím?
Momentálně jsem vedoucím asi 10 
měsíců, za tu doby se nám povedlo 
uspořádat několik akcí včetně úžasné 
hudby, opět se dají pořádat akce pre-
zenčně – to mě moc těší a taky máme 
spoustu nových členů. Momentálně 
pracujeme na interních akcích a spolu-
práci s fakultou ohledně nových pro-
pagačních předmětů. Vedoucím jsem 
se stal, protože to je pro mne skvělá 
příležitost posunout se dál a zbavit se 
svých zlozvyků.

Jak jsi na tom se studiem?
Určitě se nemohu řadit mezi studenty 
s perfektními studijním výsledky, ško-
lou tak nějak přirozeně proplouvám. 
Po dobu distančního studia jsem bojo-
val s motivací, ale nějak se to zvládlo. 
Prezenční semestr už byl fakt potřeba.

Prokrastinuješ a jak s tím bojuješ? 
Máš nějaké ověřené tipy a triky pro 
naše čtenáře?
V poslední době se to zlepšuje, možná 
je to tím, že práce a povinností je tolik, 
že moc nelze prokrastinovat. Nejhor-
ší jsou sociální sítě, to asi není žádná 
novinka pro nikoho. Obecně bych se 
snažil vyvarovat podnětům poskytu-
jícím velké množství dopaminu, pak 
se to veze.

Chystáš se na Erasmus?
Rád bych, ale asi ne na celý rok, třeba 
semestr někde ve Španělsku by se mi 
líbil. Viděl bych to jako skvělou příle-
žitost se posunout ve Španělštině, kte-
rou mám opravu rád, ale momentálně 
chci spíše co nejrychleji dokončit ma-
gisterské studium

Kočka nebo pes?
Rybičky :)

Jaké je tvé oblíbené jídlo?
To, co si sám uvařím. Dřív jsem chtěl 
být kuchař, je to moje srdcová záleži-
tost. V poslední době jsem si oblíbil 
italskou kuchyni.

Čteš, případně oblíbená kniha? A 
hraješ PC hry?
V poslední době čtu spíše vědecké 
články než knihy. Ze spisovatelů mám 
rád Roberta Fulghuma, Karla Čapka 
nebo Milana Kunderu, ale oblíbenou 
knihu asi nemám. Co se týče PC her, 
tak miluji sérii Mafia, krom třetího 
dílu – asi nemusím vysvětlovat proč.

Jaké místo v Brně bys doporučil 
svým spolužákům a proč?
Záleží pro jaký účel. Rád chodím do 
přírody a myslím, že třeba Moravský 
kras kousek od Líšně je moc fajn. Mezi 
mé oblíbené podniky patří The Roses 
a Malt worm. 

Kateřina Mačišáková
foto: Jakub Rozboud
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Akademický senát FEKT

Určitě si všímáš, že se čas od času 
změní různé předpisy, na webu se 
objeví nové nebo upravené vyhlášky. 
Kdo na fakultě má ale tento šrumec na 
starost? Stejně jako má Česká repub-
lika svoji určitou strukturu zákono-

dárné moci, tak podobnou strukturu 
má i FEKT. Nejvýše stojí samozřejmě 
děkan, níže v rámci organizační struk-
tury stojí proděkani pro jednotlivé ob-
lasti (jsou jmenování děkanem) a aka-
demický senát. 

Co je akademický senát?
Akademický senát je školní obdobou 
parlamentu a je zakotven v Zákoně 
o vysokých školách, je tedy na každé 
veřejné VŠ v naší republice a zastu-
puje zájmy akademické obce, aby se 
zástupci jejích členů mohli podílet 
na jejím směřování. Fakultní senát se 
taky často označuje jako „malý senát“. 
Úkolem senátu je volba, popř. návrh 
na odvolání děkana, dále schvalování 
rozpočtu FEKTu, schvalování studij-
ních předpisů atp. Určitě si správně 
říkáš, že členové akademické obce 
nejsou jen akademičtí pracovníci, ale i 
my, studenti. Kam do tohoto schéma-
tu zapadáme?

Akademický senát se dělí na dvě ko-
mory – komoru akademických pra-
covníků (KAP, 12 zástupců, 1 za ka-
ždý ústav) a studentskou komoru 
(SKAS, 7 zástupců, 1 za doktorandy, 
6 za bakalářské a magisterské studen-
ty). Ačkoliv se zdá, že je toto zastou-
pení pro studenty nevýhodné, nemusí 
tomu tak být vždy. Komory totiž mo-
hou požádat o oddělené hlasování při 
schvalování návrhů; ačkoliv má tedy 
studentská komora méně členů než 
komora akademických pracovníků, 
na vyjednávací síle to nic neubírá.

Jak se můžeš zapojit…
a přispět k utváření prostředí, kde se 
Ti nejen bude dobře studovat, ale kde 
budeš chtít zůstat nebo na ně alespoň 
příjemně vzpomínat? První z možnos-
tí je zúčastnit se voleb jako kandidát. 
Ty se konají každé 3 roky, poslední 
byly na podzim minulého roku, dal-
ší budou na podzim roku 2023. Kan-
didovat může každý student FEKTu. 
Pokud nemáš zájem stát se přímo čle-
nem, můžeš se všech běžných jednání 
účastnit jako host, ale bez hlasovacího 
práva. Obvykle se konají jednou mě-
síčně a je z nich pořizován veřejně do-
stupný zápis. Se svými návrhy nebo 
dotazy se ale neboj obrátit i přímo na 
členy, velmi rádi Ti pomůžeme.

Veškeré další podrobnosti, zápisy a 
termíny můžeš najít na tomto odkazu: 
https://sps-fekt.cz/asfekt

Jiří Dvořáček

Aktuální členové SKAS FEKT

Daniel Janík
Předseda komory
doktorské studium, 4. ročník
Silnoproudá elektrotechnika
a elektroenergetika

Aneta Brothánková
bakalářské studium, 3. ročník

Informační bezpečnost

Jiří Dvořáček
doktorské studium, 1. ročník
Silnoproudá elektrotechnika 

a elektroenergetika

Vladimír Spurný
magisterské studium, 1. ročník

Informační bezpečnost

Veronika Gavalierová
magisterské studium, 1. ročník

Elektrotechnická výroba 
a management

Adam Ludes
magisterské studium, 1. ročník

Informační bezpečnost

Dominik Fuxa
bakalářské studium, 3. ročník

Automatizační a měřicí technika
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Ako sme teda strávili pandémiu
a čo sme zvládli vymyslieť?

Počas pandémie si myslím, že ka-
ždý našiel nejaký koníček, brigádu 
alebo nové záľuby. Dostatok času 
nám dovolilo urobiť si konečne pori-
adok vo svojich šuplíčkoch a živo-
toch. Žiaľ toto obdobie malo na nás 
aj negatívne dopady, ktoré sa na 
niekom podpísali viac než na inom. 
Pýtala som sa teda našich kolegov, 
kamarátov a spolužiakov, čo robili 
počas pandémie, aké koníčky si našli 
a snáď sa teda aspoň z časti priblíži-
me jeden druhému prostredníctvom 
aspoň čiastočného zdieľania spôso-
bu prekonania pandémie.

Každý dostal tú istú otázku a to:

„Ahoj, robím anketu do eFEKTu a 
chcela by som sa ta opýtať na otázku 
čo si robil s voľným časom od zači-
atku pandémie, č i si si našiel nový  
koníček tak aký a ak si nemal vôbec 
voľný čas tak prečo?“

Na začátku pandemie jsem hodně 
jezdila na kole, pak v létě hlavně bri-
gáda a teď trávím čas především s 
přítelem, takže se snažím pořád něco 
dělat.

Eliška, študentka FCH

Nový koníček jsem si ne-
našel, ale dokud to šlo a i 
počasí dovolilo, tak jsem 
často jezdil na kole, snažil 
se zlepšovat svůj um. Vol-
ného času jako takového 
nebylo zrovna mnoho, 
jelikož distanční výuka je 
hodně o práci mimo škol-
ní hodiny, takže z větši-
ny svého „volného času“ 
jsem luštil protokoly a 
vypracovával projekty do 
hodin.

Jozef, študent FEKT

Tak byly období, kdy jsem měl volna víc a kdy skoro žádné. Po 
začátku pandemie jsem začal pracovat na stavbě a tam jsem trávil 
veškerý volný čas, co jsem měl, jinak ve škole toho bylo dost. Přes 
prázdniny pokračovala stavba až do září, sem tam jsem stihl ně-
kde vyjet na motorce nebo jsem byl v Portugalsku... Se začátkem 
semestru jsem se vrátil k „bastlení“ v dílně a k opravě elektroni-
ky. A od září je to pořád stejný, škola, něco kutím, sport a sem 
tam se vidím s kamarády. To, že se pořád v něčem rýpu, nebo si 
jdu zaběhat, je pro mě relax, vyprázdním si u toho hlavu.  Nové 
koníčky jsem nenašel, pokračoval jsem v tom, co mě baví, jenom 
dříve jsem častěji podnikal něco s kamarády.

Tomáš, študent FEKT

Z koníčku zahrnujících pohyb 
jsem se přeorientoval na koníčky 
doma, začal jsem číst, trošku se 
vzdělávat no a hodně pařit na PC. 
Taky koukáme více na seriály.

David, doktorand FEKT

Věnuji se víc práci a teď si trochu 
chystám věci na nahrávání (pís-
ničky), tak pak třeba bude čas i na 
to nahrávaní samotné.

Marek, študent FEKT

Ako doktorand neviem čo je to 
voľný čas. :D

Kamil, doktorand FEKT
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Času jsem měl hodně, ale 
když nad tím přemýšlím, 
moc užitečně jsem ho nevyu-
žil. Většinu jsem stejně strávil 
hraním na počítači a párkrát 
jsem byl někde na výletě do 
přírody, když nemá cenu jez-
dit do měst, kde je všechno 
zavřené.

David, študent FEKT

No. Na jaře mě zachvátil kopr, 
brutální nuda a bezmoc. Nešlo 
o to, že ubývaly prachy na účtu, 
ale o to, že nebylo žádný vyžití a 
nic se nedělo. Navíc jsem chystal 
převod muzikálu do kongresáku 
v Praze, který covid zastavil pár 
týdnů před premiérou. Takže 
veškerá práce k ničemu. Dodě-
lával jsem doma nějaký rozděla-
ný projekty, ale být furt zavřenej 
bylo peklo. Naučilo mě to ale 
uklízet a utírat prach. Naštěstí 
se objevilo pár projektů jako ro-
oftop stage a mezinárodní den 
tance, který rozbily ten stereotyp 
nudy. Léto jsem strávil táborem 
a pár koncertama. To bylo tako-
vý světlo na konci tunelu. No a 
pak podzim a zas tunel.  Naštěstí 
ještě učím na JAMU, takže jsem 
připravoval výuku a nakonec 
zase skončil doma u komplu i na 
tu výuku. S hotelem Mariott jsme 
rozjeli před vánocema streamo-
vací studio, který teď docela jede 
a tak je semtam nějaká práce. Na-
štěstí mám kolegu, kterej je stud-
nice blbejch (ale bohužel chyt-
lavejch) nápadů, ke kterým já 
vymýšlím technický řešení. Tak-
že teď dělám krom lékařských 
konferencí a streamů i video-
konferenci šimpanzů mezi ZOO 
Brno a ZOO Dvůr Králové. Zača-
lo to nevinně jako každej „blbej” 
nápad videokonferencí školky 
a šimpanzů z těchdle dvou zoo. 
Obě zahrady se toho chytly a teď 
děláme videokonferenci jenom 
mezi opičkama.

Ondra, absolvent FEKT

Hmmm... tak začněme. Volný čas, který mám po večerech, se z výroby 
dýk, seker a rohů posunul k naprosto neproduktivním netfl ixům, od 
přátelských rozhovorů u vodní dýmky a sklenice chardonnay k volání 
přes teamsy nad hrou (což neodsuzuju, nicméně taky to nemusím dě-
lat každý den), ale volný čas, kdy bych dělal něco fakt dobrého, jako 
víkend v přírodě, dobrá knížka, zatracený poznávací cesty po Evropě, 
větší interakce s kamarády, jejichž přítomnost mi tak chybí... To, ani 
varianty který se teď dají provozovat, teď nemám, protože během prá-
ce, kterou musím nutně udělat, jsem kvůli nízké morálce po většinu 
brutálně neproduktivní, takže si ten volný čas neplánuju.

Jan, študent FSI

Tak kvůli pandemii to asi není, 
ale začal jsem se dívat po brigádě 
na prázdniny a případně při ško-
le. Jinak koníčky provozovat stej-
ně nemůžu, čas jsem většinově 
využil k opětovnému shlédnutí 
nahraných prezentací pro lepší 
pochopení látky, to je asi jako je-
diný plus, co pandemie má. Jinak 
více času věnuji škole, než při 
prezenční výuce, laboratoře vy-
žadují „imaginární“ pochopení 
toho měření a upřímně mi to jde 
hodně pomalu. Lepší bylo nastu-
dování teorie a pak v praxi zjiště-
ní, že to funguje a jak. 

Jiří, študent FEKT

No takže voľného času 
som zrovna moc nemal 
lebo samozrejme škola a 
čo sa týka voľného času 
tak basic robota, rodina, 
priateľka a prechádzky v 
prírode.

Jakub, študent FEKT

Začal jsem cvičit doma každý 
den, volný čas se vždy najde (v 
mém případě).

Pavel, študent FEKT

Tak snažím sa spoznávať nové 
miesta v rámci mesta a jeho oko-
lia.

Adam, študent FSI

A ako som na tom ja? Tak teda, po-
kračovala som vo svojich koníčkoch, 
učím sa Taliančinu, hrať sa na gitare a 
venujem sa svojmu psíkovi, ktorý vy-
žaduje naozaj veľa času a pozornosti, 
okrem iného stále udržiavam kontakt 
so spolužiakmi, robíme online party 
cez MS Teams alebo hráme spoločne 
online hry. Samozrejme nemôže chý-
bať čítanie knižiek a pivko so spo-
lubývajúcimi na balkóne.

Želám vám teda hlavne veľa zdravia 
aj duševného a snáď sa čoskoro vidí-
me osobne.

Veronika Gavalierová

Joo tak mnohdy se zaseknu na pro-
jížděni blbin na sociálních sítích, 
konečně můžu poobíhat lékaře, 
pomoct mamce v obchodě s vydá-
váním zásilek a tak občas, no a tak 
alespoň na cvičení je též čas. Pak 
koukám na fi lmy a věnuji se víc an-
gličtině. Takže asi docela prokras-
tinace.

Martin, študent FEKT
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AKVARISTIKA Akvaristika je drahý koníček
Mnoho lidí je přesvědčeno, že pro 
vstup do tohoto odvětví potřebuje 
spoustu věcí. Opak je ale pravdou, 
fungující ekosystém jsme schopni po-
stavit na základním vybavení typu 
osvětlení, fi ltr a topítko. Vše ostat-
ní nahradíme pravidelnou údržbou 
akvária a vhodným výběrem fauny a 
fl óry. Pokud bychom se bavili čistě o 
akvaristice mořské, tak je sice investi-
ce vzhledem k potřebnému vybavení 
na čištění a úpravu vody vyšší, ale 
výsledný efekt malého moře opravdu 
stojí za to. 

Starat se o ryby je náročné
Některé zájemce mohou odradit 
věčné fámy o složitosti chovu akva-
rijních ryb. Je třeba zmínit základní 
pravidlo – je to tak jednoduché, jaké 
si to udělám. Já osobně jsem přízniv-
cem nejjednodušších postupů, žádné 
zbytečné technologie ani způsoby – 
příroda si nějak sama poradí. Pokud 
je akvárium správně založeno, stačí 
pravidelně krmit rybky a v určitých 
intervalech, nejčastěji jednou za 10-14 
dní, vyměnit vodu, odsát kal ze dna 
a popř. prostříhat kytky. To je vše. Já 
osobně svým akváriím věnuji cca ho-
dinu týdně, co se týče údržby.

S rybou se nepomazlíš 
Spousta lidí se na ryby kouká jako na 
slizké něco bez duše, co celý den jí a 
kouká. Z vlastních zkušeností mohu 
říci, že klauni očkatí a skaláry jsou vel-
mi přítulní a inteligentní živočichové 
reagující na obyvatele „za sklem“. Ne-
chají se pohladit, nebo nakrmit z ruky. 
Setkal jsem se s případy, kdy majitelé 
své rybky naučili proskakovat obručí, 
či se nechat chovat. Díky tomu se mů-
žete cítit jako opravdový Aquaman a 
vládce své malé louže v obýváku.

Obecně bych tento koníček doporučil 
každému bez rozdílu pohlaví, vzdělá-
ní, vyznání i orientace. Ryby jsou pro-
stě cool a mají rády každého, kdo je 
nakrmí. V dalších dílech se můžete tě-
šit na povídání o tom, jaké jsou vůbec 
druhy akvarijních nádrží, jak správně 
akvárium založit, nebo jak ho vyčistit.

Vladimír Spurný

Tomuto koníčku se věnuji od svých pěti let. Jako 
malý akvarista jsem netrpělivě čekal na návštěvy 
prarodičů, kdy mi můj děda občas donesl něja-
kou rybku ze svého odchovu, a od té doby má 
láska vůči akvaristice narůstala. Musím říct, že se 
vždy těším domů, do své malé oázy klidu, kde 
místo televize najdu akvária, která mi poskytnou 
vytoužený klid na duši. S příchodem minulého 
kalendářního roku jsem se rozhodl opustit slad-
ké vody Amazonie a ponořil se do hlubin moř-
ské akvaristiky a po roce chovu klaunů očkatých 
a sasanek bych se s vámi rád podělil o několik 
osobních zkušeností a vyvrátil pár akvaristic-
kých mýtů.
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Knižní tipy

Chroustův knižní koutek
Problém tří těles

Liou Cch‘-sin

Tuto knihu jsem četla na doporučení 
kamaráda a musím přiznat, že mě její 
první stránky moc neohromily. Nako-
nec jsem ale neodolala a chtěla vědět, 
jak se bude naším hlavním hrdinům 
dařit, pominu-li prvních pár kapitol, 
knihu jsem dočetla jedním dechem a 
teď se tě pokusím přesvědčit, že stojí 
za to si ji přečíst. 

Příběh prvních stran se odehrává za 
Velké kulturní revoluce v Číně. Hlav-
ní hrdinka Jie Wen-ťie přijde o svého 
otce – fyzika, který je za své názory 
lynčován, a nakonec veřejně popra-
ven. Dovoluje si totiž vyučovat fyziku 
na vysoké škole západním stylem, a to 
je v té době naprosto nepřípustné. 

Okolnosti ji ale po letech dovedou až 
do zoufalého stavu, kdy je nucena při-
jmout nabídku na přísně tajnou práci, 
nikdy už se nemá podívat mezi lidi a 
navždy má zůstat vězněm Radarové-
ho vrchu. Tam venku by ji ale stejně 
nic dobrého nečekalo, a tak nabídku 
přijme. Radarový vrch slouží jako ko-
munikační základna a Wen-ťie se zde 
stará o techniku a pomalu získává dů-
věru místních zaměstnanců. 

Děj se náhle přesune o několik desítek 
let dopředu a my se seznamujeme s 
vědcem jménem Wang Miao. Ten je 
specialistou na nanomateriály a je na 
prahu ohromného objevu. 

Jednoho dne se na jeho sítnici objevuje 

odpočet, který nikdy nezmizí. Wang je 
vyděšený, snaží se odhalit, co odpočet 
znamená a jak se dostal na jeho sítnici. 

Při hledání dojde až ke své staré zná-
mé, naší hrdince ze začátku knihy. 
Pátrání po původu ho dovede až k 
počítačové hře zvané Tři tělesa. V 
průběhu hry odhalí mnohé, včetně 
tajemství naší hrdinky Wen-ťie. Co se 
doopravdy dělo před lety na Radaro-
vém vrchu a jak to souvisí s podivným 
odpočtem, který vidí Wang?

Hodnocení:
Hlavními hrdiny jsou vědci a fyzici 
z různých oblastí, a tak je zřejmé, že 
kniha bude zabředávat do fyzikálních 
problémů a musím říct, že se to auto-
rovi povedlo.

Dokáže krásně navodit atmosféru, vy-
světlit problematiku a strhnout čtená-
ře do děje. Časově se v knize promítají 
3 linie. Život hrdinky za mlada, život 
Wanga, a virtuální realita, ve které 
tráví Wang podstatnou část knihy. 
Tyto linie pomáhají poskládat děj tak, 
aby nakonec došlo k „Aha efektu.“ I 
když bude možná mnohým od začát-
ku jasné, kam děj spěje, cesta kterou 
tam autor dospěje bude překvapivá a 
garantuji vám, že vaše předpoklady 
jsou mylné. 

Co bych knize vytkla jsou postavy s 
čínskými jmény, dělalo mi to strašný 
bordel a hůře jsem se orientovala, když 
se na scéně objevila další postava, ne-
byla jsem si jistá, kdo to je. Oceňuji ale 
na začátku knihy přehled jmen, který 

s orientací pomůže. Začátek knihy byl 
trochu nudný, a i po přečtení si říkám, 
že pro děj zase až tak podstatný nebyl. 
Ano, vysvětluje to skutečnou motiva-
ci hlavního padoucha, ale tak květnatě 
to popsáno být nemuselo. 

Pomineme-li ale začátek, kniha je 
skvělá a hlavně! Má pokračování! Tak-
že se určitě je na co těšit, až totiž zjistí-
me odpovědi na všechny naše otázky, 
vyvstane milion nových a na ty nám 
snad dá odpověď další díl. Celkově 
hodnotím knihu 90 % a doporučuji 
nenechat se odradit začátkem.

Nákaza
Robin Cook

Tuhle knihu už mám ve své knihovně 
docela dlouho. Četla jsem ji už před 
lety a teď jsem ji přečetla znovu. Pro 
dnešní dobu má docela příhodný ná-
zev a děj. 

Mladá doktorka se rozhodne změnit 
své zaměření a začne studovat virolo-
gii. Brzy ji čeká náročný úkol, zasta-
vit epidemii a najít její původ. Sama 
ale moc sebevědomí nemá, i když je 
ve své práci docela dobrá a dokáže 
úspěšně několikrát potlačit epidemii 
Eboly.

Postupem času však začne zjišťovat, 
že spolu zdánlivě nesouvisející ohnis-
ka nákazy souvisí až podezřele moc. 
Děj ji zavede do nečekaných situací 
a ona se stává detektivkou. Pátrá po 
spiknutí, které za tím vězí. Naneštěstí 
ale nemůže, až na pár výjimek, niko-
mu věřit. Nikdo nechce pochopit její 
teorie, nepřikládají tomu žádný vý-
znam a snaží se ji odstavit na vedlejší 

kolej. 
Dokáže ji její houževnatost a vychyt-
ralost dostat až k cíli, vlastnímu očiš-
tění a usvědčení padouchů, kteří jsou 
vždy o krok před ní? 

Hodnocení:
Děj této knihy je z amerického lékař-
ského prostředí. Autor se tě mnoho-
krát snaží více či méně úspěšně zavést 
do slepých uliček. Jako celek je kniha 
pěkná oddechovka, u které nemusíš 
moc přemýšlet (na rozdíl od Problé-
mu tří těles). Vede tě k celkem jasné-
mu konci, je to Amerika, takže je jas-
né, že se hlavní hrdince nic nestane a 
dočkáme se happy endu. 

Co mě na knize překvapuje je očivid-
ná naivita hlavní hrdinky, nejen že 
je ze začátku knihy líčená tak trochu 
jako rajda, která si vlastně není jistá, 
za kým pálí, ale už tak od půlky kni-
hy je jasné, kdo za tím vším stojí. Proč 
jsou asi padouchové vždycky o krok 
napřed a najdou ji kdekoliv? Hmm? 
Pozorný čtenář to pochopí hned, ale jí 
to odhalení trvá tak do předposlední 
stránky.

Celkově ale knihu hodnotím kladně, 
má jen 200 stran, autor se tady neza-
obíral nezáživným popisem a jde pěk-
ně hned k jádru pudla. Příjemné čtení 
na jedno odpoledne. 

Za tu naivitu hrdinky strhávám body, 
ale pokud hledáš nenáročnou četbu a 
nechceš tlustou bichli, knížka je jako 
dělaná pro tebe. Celkový dojem není 
až tak špatný, a proto hodnotím 75 %.   

Kateřina Mačišáková
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Filmové tipy

Recenze:

První fi lmová adaptace série ro-
mánů Duna v režii Davida Lynche, 
režiséra známého zejména pro často 
matoucí nepřímočarost a surrealis-
tické elementy v jeho tvorbě, po sobě tické elementy v jeho tvorbě, po sobě 
zanechala smíšené pocity. I přes svůj 
neobvykle vysoký rozpočet a hvězd-
né obsazení byla podle většiny kritiků 
rekordním zklamáním. Přesto si však 
svojí nadčasovou vizuální stránkou a 
symbolickou tématikou získala řadu 
oddaných fanoušků a upozornila svět 
na genialitu a obrovský fi lmový po-
tenciál knižního díla Franka Herberta. 
Je proto skoro překvapením, že trvalo 
dalších třicet sedm let, než bychom 
na plátnech znovu viděli nekonečné 
pouště planety Arrakis.

Duna a fi lmový zážitek spojený s ní 
je opravdu nejlepší právě na velkém 
plátně. Režisér Denis Villeneuve již v 
minulosti demonstroval svou schop-
nost vládnout emocím diváka, a to 
bez zaznění jediného slova. Podobně 
jako v jeho předchozím fi lmu Blade 
Runner 2049 využívá velkolepé zábě-
ry prostředí a atmosférickou hudbu k 
vytvoření napětí a úžasu. Kvůli jeho 
lásce k původním knihám se hudby k 

fi lmu ujmul Hans Zimmer, místo aby 
se podle očekávání věnoval Nolanovu 
novému fi lmu Tenet. A právě hudba 
je na tomto fi lmu to nejpozoruhodněj-
ší. Zimmer se místo složení několika 
poutavých skladeb zaměřil na jednot-
livé zvuky, rytmy a melodie spojené 
s místy a postavami, které se stejně 
jako ony místa a postavy během fi lmu 
měnily, slévaly a rezonovaly. Hudba 
se tak v Duně stává stejně hodnotným 
nástrojem vypravěče jako kterýkoliv z 
dialogů.

Duna bohužel není bez chyb. Nad-
průměrná délka (155 minut) by sama 
o sobě nebyla problém, kdyby jí byla 
struktura děje přizpůsobená. Je pro-
to škoda (spoiler alert!), že se nejvý-
znamnější, a tedy nejintenzivnější část 
děje odehrává už na konci druhého 
aktu a ten třetí působí jako jakési dy-
namické zpomalování až do zastave-
ní ve formě titulků. To je samozřej-
mě způsobeno rozhodnutím tvůrců 
převést šest knih do dvou fi lmů, ale 
věřím, že druhý, a podle všeho závě-
rečný díl, takový problém mít nebude.

I přes svou délku a závěrečné dějo-
vé zpomalení je Duna úžasným au-
diovizuálním zážitkem s úžasným 
hereckým obsazením a bezpochyby 
zasloužilou inkarnací F. Herbertova 
nadčasového románu.

456 lidí na pokraji či za hranou fi nanční 
katastrofy soutěží o sumu, co navždy 
změní jejich život. Původní ambice 
vyhrát se však během šesti smrtících 
her rychle změní v zoufalé přání pře-
žít. Nový celosvětový fenomén Squid 
game je novým příspěvkem k nově 
populárnímu žánru „death games“. 
Tentokrát ale v úplně novém světle. 
Netfl ix díky svému nadšení pro scé-
nář schválil projektu neomezený roz-
počet, díky čemuž mohl režisér a scé-
nárista Hwang Dong-hyuk realizovat 
svoji vizi v plné kráse. Seriál je plný 
napětí, skvělých hereckých výkonů a 
fi lozofi ckého i politického symbolis-
mu. Jedinou výtkou a zároveň varo-
váním diváka je anglický dabing, kte-
rý je místy vyloženě směšně špatný.

Jiří Pátek

Režisér Edgar Wright, mistr vizuál-
ního humoru a autor řady prvotříd-
ních komedií včetně Baby driver, 
Scott Pilgrim proti zbytku světa a 
britské Cornetto trilogie, se vrací s 
novým fi lmem, tentokrát se zcela od-
lišným tónem. Poslední noc v Soho 
zavede diváky do úžasně živých snů 
mladé návrhářky Eloise, která se ka-
ždou noc vrací zpět do šedesátých 
let a tehdy proslulého londýnského 
baru a noří se hlouběji do života je-
jího snového protějšku, Sandie, zpě-
vačky a tanečnice ze šedesátých let 
na pokraji opravdové slávy. Když se 
sny začnou slévat s realitou a oslnivý 
obraz minulosti vyjeví své zlověst-
nější tajemství, Eloise začne být jas-
né, že jde o více než bujnou fantazii.
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Herní tipy

Co je nového v herním světě
a co si zahrát v této temné době?

Poslední dobou je velice těžké si najít 
rozptýlení a mnoho z nás se uchýlilo k 
hledání nového koníčka, a tudíž je po-
chopitelný veliký zájem o hraní her a 

další aktivity spojené s touto senzací. 
Pokud jsi zrovna jeden z nových hrá-
čů, nebo naopak pravý kovaný hráč, 
mohl by tě zajímat tenhle článek.

Pár herních novinek, které stojí za zmínku…

Na svět Harryho Pottera si budeme 
muset počkat
Pokud jsi velký fanoušek Rowlingové 
a jejího světa, budeme tě muset zkla-
mat. Slibované Open World RPG 19. 
století z tohoto světa se letos bohužel 
nedočkáme. Vývojáři ze studia Port-
key Games oznámili odložení data 
na rok 2022 kvůli nedostatku času na 
zhotovení produktu. Budeme tedy 
držet palce a velice se těšit. Neplecha 
ukončena!

Faktor očekávání: 8.5/10

Největší novinky z posledního
BlizzConu
Ano, nemluvíme o ničem jiném, než o 
oznámení remasteru Diablo II a znovu 
vydání World of Warcraft – The Bur-
ning Crusade: Classic.  Obě tyto hry 
prošly zkouškou času a mají obrov-
ský počet milovníků po celém světě. 
Z naší strany si ovšem dovolujeme 
být skeptičtí. Stejné nadšení nakonec 
skončilo zklamáním s remakem stra-
tegie Warcraft III. Doufáme tedy, že se 
to tentokrát povede. 

Faktor očekávání: 7/10

Hra malého studia se stává jednou
z nejhranějších her na Steamu
Valheim je debutovým titulem studia 
Iron Gate AB a od svého přidání na 
platformu Steam prodal více než 5 mi-
liónů kopií. Ovšem tím to nekončí. 22 
února si Valheim odnesl další zářez, 
a to v podobě 500 tisíc hráčů v jeden 
okamžik a konkuroval 2 videoherním 
monstrům jako Counter-Strike: Glo-
bal Offensive a Dota II. Nechť je to dů-
kazem, že nezáleží na velikosti studia, 
ale na nápadu a zpracování. 

Hodnocení hry: 8.5/10

Recenze Hunt: Showdown

Máš rád kvalitní western, či post-apo-
kalyptický svět, kde se každá kulka 
počítá a každý záchvěv vzduchu se 
může rovnat okamžité smrti? Tedy as-
poň tuhle premisu nám slibuje Hunt: 
Showdown a přináší mnohem víc.

Příběh
Píše se rok 1895 a nacházíš se v ba-
žinách Louisiany. Ty a tvůj partner 
se rozhlížíte, kterým směrem se vy-
dáte za lovem na odměnu. Po cestě 
se vyhýbáte všelijakým nástrahám v 
podobě vran, umírajících zvířat a au-
dio pastí. Vše kvůli monstru, na kte-
ré je vypsaná odměna… Konečně jste 
se dostali na místo, kde toto odporné 
monstrum přežívalo a lovilo mnohé 
před Vámi. Něco je ovšem špatně. 
Neslyšíte sebemenší zvuk a pomalu ti 
dochází, že jste se stali lovenou zvěří 
ještě nebezpečnějšího tvora – jiného 
lovce!

Naslouchej svému okolí!
Jak z příběhu vyplývá, hra je založená 
na zvuku a tvé schopnosti jej vnímat. 
S použitím technologie pro 3D audio 
se otevírají nové cesty, které jsi nikdy 
předtím nezažil. Jsi schopný určit 
vzdálenost a směr, kde se cokoliv ode-
hrává pouze pozorným poslechem. 
Díky tomuhle se ti otevírají nové cesty 
hraní. Buď se pohybovat rychle a vy-
zradit svou lokaci, nebo být pomalý, a 
tudíž skoro neviditelný. Má to však je-
den háček. Na stojící cíl se lehce střílí. 

Každý výstřel se počítá!
Náboje jsou nedostatkové zboží, a tu-
díž se musíš naučit s nimi zacházet. 
Některé ti neprostřelí zábradlí, jiné si 
poradí i s tenčím plechem. Co je ov-
šem všechny spojuje, je jedna střela do 
hlavy. Ta je smrtelná… Tedy do určité 
vzdálenosti. Snad sis nemyslel, že tě 
nějaké malé plivátko od Coltu zabije 
na 150 metrů.

Závěrem
Hunt je úžasná hra pro skupinu 2-3 
hráče, ale také pro vlky samotáře.  Je 
to jedna z mála her, co člověka donutí 
uvažovat a strategizovat. Ať už se jed-
ná o to nechat ležet odměnu a vyplížit 
se ulovit ostatní hráče, nebo jestli za-
bít v daný okamžik jiného hráče.  Dů-
ležitá je i volba zbraně. Každá zbraň 
se jinak ovládá a má jiná mířidla a co 
hůř… Každý náboj létá jinak rychle a 
doletí na jinou vzdálenost.
Co se týče estetické stránky hry, tak 
nemám výtek. Jak už je zvykem, v 
CryEnginu se dělají jedny z vizuálně 
nejkrásnějších her.

Odehraných hodin v době psaní recenze: 
485 h
Hodnocení: 9.8/10 (Ještě dlouho neodejdu)

Luboš Kelnar




