
GulášTéma:

Časopis studentů Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně

e-fekt
http://www.sps-fekt.cz/efekt

Říjen 2012

Studenti

pro

studenty

www.sps-fekt.cz



Obsah



* 3

Web: http://sps-fekt.cz/efekt
Email: efekt@sps-fekt.cz

Ročník 7./číslo 4.
Náklad: 1500 ks

Časopis studentů Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.
Za obsah článků ručí jejich autor.
Šéfredaktor: Tomáš Mejzlík.
Spolupracovali: Michal Talába, Lubomír Friml, Lubomír Jelínek, Dan Janík, Monika Nevřelová, Petr 
Jarchovský, Rastislav Červenák, Radka Jakubíková, Vojtech Vetrelec VBcko, Martin Žák
Korektury: Martin Žák
Grafika, sazba: Michal Talába Fotografie: Lubomír Jelínek, Daniel Janík

-časopys nepřošel jazikovou ůpravôu-

Přátelé, vítejte u gulášového vydání našeho-vašeho 
časopisu e-fekt. O prázdninách jsem se za mořem 
potkal se spoustou cizích kultur a docenil hodnotu 
našeho národa a naší situace. Co se vzdělávání týče, 
v současnosti máme něco naprosto úžasného – 
bezplatné školství. V Americe není nezvyklé platit za 
VŠ vzdělání 15 000 USD ročně a třeba taková Británie 
je na tom ještě hůř. Vše nasvědčuje tomu, že se 
školné/zápisné dostane i k nám, a to co nevidět. Ono 
to taky ani jinak nejde, když VŠ u nás studuje 70 % 
populačního ročníku. To se prostě utáhnout nedá. 
Před 80 lety to bylo cca 15 %. Staví se nám nové 
moderní budovy, vyrůstá vědecké centrum CEITEC, 
jsme možná na nejlepší elektro-fakultě v  republice, 
na dosah ruky je kvalitní vzdělání… Važme si 
těchto podmínek a pojďme je maximálně využít.

Tomáš Mejzlík

Editorial
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e-fektbook Vyhledávání

Co se vám honí hlavou?
Vybrané příspěvky  Hlavní příspěvky - Nejnovější

Zuzana Vlaková
Prosím všechny FIŤáky, aby tutu deFEKŤáckou akci bojkotovali! 
Bude to stejne trapné jak jejich celá fakulta...
Páči sa mi to · Sledovať príspevok · 25 septembra o 15:04

Úterý 30. 10. 2012  - Florbalový 
turnaj VUT vs. MU
Spolu se spolkem MUNIE (nově 
vzniklá studentská organizace 
na Masarykově univerzitě) 
pořádáme exhibiční florbalový 
zápas mezi odvěkými rivaly VUT 
a MU. Přijďte podpořit svoje 
hochy do sokolovny na Kounicově 
ulici!

Toto se nelíbí nikomu.

Gabriela Papagájová Co se ti nelíbí na naší fakulte,?
Včera v 15:05 · To se mi líbí

Zuzana Vlaková je ošklivá, máte hloupé učitele, v 
přednáškových místnostech je málo místa, pokud 
chce jeden člověk odejít musí sii zvedat celá řada 
počítače, nemáte tam zásuvky... a ti lidi jsou na vaší 
fakultě strašně divní, samí panicové co se mi pořád 
dívají na prsa a na zadek
Včera v 15:08 · To se mi líbí

Zuzana Vlaková já jsem ta ve žlutém tričku, jestli ti to 
nedošlo...
Včera v 15:10 · To se mi líbí

Zuzana Vlaková Ondřej: Na Facebooku je každý silák, 
vůbec bych se nedivila kdybys byl panic, nebo spal 
jenom s nějakýma tlusťoškama
Včera v 15:18 · To se mi líbí

Ondřej Smola No, a tam máš nějaká prsa?:o)
Včera v 15:15 · To se mi líbí

Ondřej Smola BTW. Jaká prsa??? :-O
Včera v 15:09 · To se mi líbí · 14

Monika Nevřelová Mám opravdu sto chutí tento 
příspěvek odstranit, ale vzhledem k tomu, že tu 
dlouho nebylo nic tak zábavného, co by navíc ponížilo 
nejvíc samotnou autorku, nechám ho tu na odiv :) 
Včera v 15:20 · To se mi líbí · 52

Deathangel Mrtvej to jsou všichni na FITu tak blbí jak 
ty nebo jsi vyjímka?
Včera v 15:49 · To se mi líbí
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FEKT na facebooku

I FEKT má facebook. Na adrese 
facebook.com/FEKTVUT 
se dozvíte věci z dění na fakultě 
a různé další důležité informace.

Nepropásněte žádnou akci
Stává se vám, že přijdete o svou 
oblíbenou akci?

Chcete vždy vědět, co pro vás SPS 
pořádá? Přidejte si stránku Studenti 
pro studenty a už se nikdy nestane, 
že nebudete někde, kde byste být 
měli ;) 
facebook.com/spsfekt

Nově naše akce můžete mít ve 
svém Androidu díky aplikaci 
brnolive.sde.cz

x

x

Studenti

pro

studenty

www.sps-fekt.cz



e-fektbook Hlavní stránka  Profil Účet

Co se vám honí hlavou?
Vybrané příspěvky  Hlavní příspěvky - Nejnovější

Napište komentář...

Otakar Hamel Hmm, pěkná diskuze . Ad fotka - tož 
ta děvčiča na fotce není ani plocha/ani s vemeny. 
Nicméně - možná tomu nerozumim, ale nic tak 
extrovního na té fotce nevidim (by mě zajímalo jestli 
tuhle diskuzi založila ženská nebo ňáké škaredé chlap 
;-)). Pokud jde o reklamní tah - thumb up. Na Fekt se 
těším, míru zdar. 
Včera v 15:60 · To se mi líbí ·

Studenti pro studenty Milá Zuzano Vlaková, vydávat 
se za osobu, potažmo organizaci, se kterou nemáte 
nic společného je při nejmenším neslušné a potom 
také trestný čin, proto bych Vás poprosil, abyste si 
komentáře kde se k nám hlásíte odpustila a šla s 
prominutím do prdele! To přesahuje meze.
Včera v 16:17 · To se mi líbí · 14

Karel Komoda Pokud je skutečně studentkou naší 
fakulty (asi jen v případě, že si změnila příjmení 
a změna není do systému zanesena), pak musím 
konstatovat, že se za tuto studentku upřímně stydím.
Včera v 16:66 · To se mi líbí ·

Zuzana Vlaková TAK SE TEDA PŘIZNÁVÁME :-) Ota 
na to přišel, jedná se o PRko... Omlouváme se všem 
co jsme nějak pobouřili nebo urazili. Pro Otu máme 
připraveno tričko FEKT, stačí se zítra přihlásit mezi 
vystoupeními na stagi :-) Vaše SPS
Včera v 15:62 · To se mi líbí

Pavel Kuba Zuzana Vlková: moc bych tě chtěl poprosit 
abys přišla už ve tři a mohl jsem se ti dívat na prsa z 
pódia
Včera v 15:58 · To se mi líbí

Kamilko Kamčo Somáár Jaššo a takýto ľudia potom 
prispievajú najviac do svetového genofondu 
(*facepalm*) ... aj keby to bol vtip , tak velmi zlý a 
nevydarený
 Včera v 15:55 · To se mi líbí
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Pondělí 5. 11. 2012 - Stezka odvahy
Rádi se bojíte? Cesta kolem kolejí 
PPV bude po dušičkách hrůzostrašná. 
Čeká na vás zábavně strašidelná 
soutěž, která bude zakončená 
afterparty.

Pondělí 12. 11. 2012 – Martinská
Nepřijel do Brna Martin na bílém 
koni? Přijďte na naši pařbu, kde ho 
určitě potkáte. Možná se objeví 
i první sníh :) 

Středa 21. 11. 2012 – Lanparty
Máte při náročném semestru chuť 
trochu upustit páru a pořádně si 
zapařit? První akce tohoto typu, co 
pořádáme pro FEKŤáky, je na světě!

Středa 28. 11. 2012 - BTBIO party
Hlavně pro studenty Biomedicíny 
je určena akce BTBIO party. Večer 
nejen o pití, ale i o dobré zábavě 
a netradičních hrách už se blíží…

Úterý 4. 12. 2012 - Sněm studentů
Máte problém ve škole, s vyučujícím? 
Jste s něčím nespokojeni? Něco 
byste udělali jinak a líp? Přijďte 
si o tom popovídat na sněm 
studentů. Studenti ze Studentské 
komory potřebují znát váš názor, aby 
vás mohli dobře zastupovat a zasadit 
se o odstranění nedostatků.

Pondělí 10. 12. 2012 - Turnaj králů
Zkouškové období se blíží a nastává 
nejvyšší čas provětrat mozkové 
závity. Přijďte na turnaj králů, kde si 
prověříte své schopnosti v šachových 
partiích.
Změna v programu vyhrazena
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Výstavba T12 jde podle plánů
Správa budov postupně přebírá dokončené prostory 
podle plánu a lze předpokládat, že se harmonogram 
stěhování dodrží. Mělo by k němu dojít na jaře. Příští 
semestr tedy dojde k přesunu ústavů nacházejících 
se na Purkyňově 92 a Kolejní 4. Bohužel však v nové 
budově nebude žádná menza pro studenty. Více o T12 
se dozvíte v samostatném článku.

Prváků je více než loni
Studentů nově zapsaných do prvního ročníku oboru 
EEKR-B je téměř stejně jako v předchozím roce. 
Do prezenční formy je zapsáno oproti loňským 662 
současných 654 studentů. Počet dálkařů stoupnul 
o 34 na celkových 134 kusů. Mírný pokles zaznamenal 
program BTBIO, kde je nyní 84 studentů namísto 114 
loňských. Zbrusu nový obor angličtina v elektrotechnice 
přilákal 78 studentů. O prvácích se podrobněji můžete 
dočíst dále.

CEITEC se začal stavět
Stavby nových budov náležících výzkumnému centru 
CEITEC (CEITEC = Středoevropský technologický institut) 
nacházející se ve dvou brněnských lokalitách – PPV 
a univerzitní kampus MU – byly odstartovány. Pod 
Palackého vrchem vyrostou čtyři pavilony o celkové 
rozloze 14 000 m2. Stavba této části institutu vyjde na 
344 milionů Kč.

Abyste neoslepli
Fakulta chemická testuje vzorky na výskyt methanolu. 
Po domluvě s Ing. Sýkorovou si může kdokoliv, kdo má 
trvalé bydliště v Jihomoravském kraji, nechat otestovat 

vzorek alkoholu na výskyt methanolu. Testují se jak 
alkoholy v originálních lahvích, tak vlastní odlité vzorky.

Hudba z FEKTu 2012
Na 26. 9. si už pátý ročník festivalu Hudba Z FEKTu 
připravili členové dobrovolnického spolku Studenti 
pro studenty. Tentokrát poprvé přímo na pozemcích 
naší fakulty – na parkovišti mezi T10 a T12. Na hvězdu 
večera Rocky Leona se přišlo podívat přibližně 2000 lidí. 
Zajímavosti ze zákulisí najdete v samostatném článku.

Studenti FEKTu obsadili přední 
příčky v soutěži Měření pro 
digitální budoucnost
Studentská soutěž pořádaná společností 
H TEST a. s. a časopisem Sdělovací technika proběhla 
v Praze 15. 6. Ze 40 přihlášených projektů se do finální 
šestky probojovaly 3 projekty.
1. místo Bc. Stanislav Kučera s projektem
„Interface pro laserový interferometr s korekcí fluktuací 
atmosféry“
Projekt se zabývá realizací elektronické části systému 
homodynního laserového interferometru. Vysoce 
výkonný řetězec dekódování elektrických signálů 
je doplněn tzv. atmosférickou korekcí, jež potlačuje 
současný největší problém interferometrie – fluktuace 
indexu lomu vzduchu.

2. místo Stanislav Grohoľ, Peter Budáč a Jan Dušek 
s projektem
„Měření optického vyzařování z defektních oblastí 
solárních článků“
Při závěrném elektrickém namáhání solárních článků 
lze pozorovat velmi slabé optické záření z určitých 
defektních oblastí. Projekt se zabývá jejich diagnostikou 
a lokalizací. Byla realizována unikátní, vysoce přesná 
a citlivá aparatura pro určení polohy těchto oblastí 
s přesností na desítky mikrometrů.
Soutěžící získali věcné ceny v podobě spotřební 
elektroniky, pro své vedoucí ústavy navíc ještě dodávku 
měřicích přístrojů zn. Agilent. Konkrétně digitální 
osciloskop a dva kusy laboratorních multimetrů.
Finálová šestka
Bc. Vladimír Hamada s projektem „Vzdálená laboratoř 
pro dozimetrická měření“



Pan profesor Vavřín nám kdysi na přednášce 
říkal, že po objevu laseru se někteří vědci a technici 
mohli z této novinky zbláznit a nejraději by i vlašák 
v kantýně vážili laserem. Prostě všechno chtěli měřit 
laserem…

My se ovšem budeme laseru věnovat z trošku jiné 
stránky. V dnešní době je několik možností, jak si 
zahrát „střílečku“ bez toho, abyste seděli u počítače 
nebo vám hrozilo vážné zrnění zásahem z reálné 
zbraně. Paint Ball, Air Soft a Laser Game. V tomto 
článku se zaměříme na tu, která „nebolí“.

Laser Game v Brně nabízí dvě arény. První je 
spíš akční, druhá taktická. Než vás vpustí do arény, 
můžete si vybrat, jakou hru budete hrát. Následuje 
krátká instruktáž o používání výzbroje, a kdybyste se 
ptali jako my, dozvěděli byste se i další podrobnosti. 
My vám tu práci usnadníme, tady jsou…

Výstroj
Výstroj je složena s vesty a zbraně, které jsou 
vzájemně propojeny. Aby bylo možné ze zbraně 
střílet, je nutné ji držet oběma rukama. Zbraň kromě 
laseru „střílí“ také IR kód, který je soustředěn do 
úzkého paprsku. Ten je snímán vestami ostatních 
hráčů. IR přijímače se nachází na hrudi, zádech 
a ramenech vesty. Je tedy nutné pomocí laseru mířit 
právě na tato místa. Ano, laser plní pouze funkci 
zaměřování a také zvyšuje „futuristický“ efekt hry. 
U akční verze je na vestě umístěn displej zobrazující 
různé informace, například počty zásahů, jméno 
hráče, který vás střelil nebo čas hry. U strategické 
verze je podobný displej umístěn přímo na zbrani, 
takže je na něj lépe vidět. Na vestě jsou také 
umístěny reproduktory, které vydávají zvukový efekt 
při výstřelu a také oznamují různé informace o hře. 
Vesty hráčů při hře také svítí, aby byl cíl lépe vidět.

Arény
Arénu tvoří různé překážky a stěny, které jsou 
označeny UV aktivní barvou. Při hře je v aréně tma, 
svítí pouze UV zářivky. Zážitek je posílen dýmem 

a hlasitou akční hudbou. Akční aréna má uprostřed 
bonus, který se čas od času rozsvítí a hráč, který ho 
zasáhne, získá nesmrtelnost, neviditelnost nebo 
možnost střílet v dávkách. Neviditelnost spočívá 
ve zhasnutí vesty – hráč je tedy ve tmě hůře vidět. 
Když už jsme u té neviditelnosti, doporučuji na hru 
nosit pouze tmavé oblečení. V bílém byste pod UV 
zářivkami byli snadný cíl…

Akční aréna nabízí možnost hrát na týmy nebo 
deadmatch, tedy všichni proti všem.

Taktická aréna je členitější, nachází se zde 
i vyvýšené můstky. Je zde možná hra týmu, které 
mohou obsazovat báze umístěné na opačných 
koncích arény a tím získat další bonusové body. 
Nachází se zde také brány, které hráče po průchodu 
zabijí. Brány je možné zneškodnit výstřelem. Další 
z her je team deadmatch nebo třeba „agenti“. Při 

Brno
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hře na agenty jsou všichni hráči na začátku modří, 
po uplynutí počátečního času se náhodní hráči 
stanou agenty – svítí červeně. Úkolem je zůstat 
agentem co nejdelší dobu. Pokud někdo z modrých 
„neagentů“ zasáhne agenta, role se vymění. 
Nabídka her taktické arény se stále rozšiřuje, 
celkem by jich nakonec mělo být 16. U her 
v taktické aréně je také možnost hrát na jeden 
výstřel, tzn. že po zásahu je hráč hned mrtvý nebo 
na tři střely, přičemž má hráč shield a pro zabití 
je nutné ho zasáhnout třikrát. Zbraně v taktické 
aréně mají také možnost během hry přepínat jejich 
funci, kdy máte na výběr buď phaser, který střílí na 
větší vzdálenost s menším rozptylem nebo blaster, 
který má menší dosah, ale o to větší rozptyl. 
Nejmodernější vybavení v brněnské taktické aréně 
je v ČR ojedinělé.

Hra
Jedna hra trvá 15 minut. Po zahájení hry probíhá 
odpočet 20 sekund pro rozprchnutí hráčů po aréně. 
V této době není možné protihráče zastřelit. Při 
zásahu hráče dojde k jeho smrti, přičemž po dobu 
asi 5 sekund je hráč neaktivní – zhasne mu vesta, 
zbraň je nefunkční.

Při hře se doporučuje z bezpečnostních důvodů 
neběhat. I když se to může zdát jako blbost, 

pravděpodobnost srážky dvou hráčů je díky 
členitosti arény a horší viditelnosti docela veliká. 
Nakonec můžu potvrdit z vlastní zkušenosti, že to 
docela bolí… Pokud se ovšem rozhodnete trochu 
zrychlit tempo, nemusíte se bát, že vás z arény 
vyhodí, tak jak to je v některých jiných arénách 
nejen v ČR, ale i v zahraničí.

Rady pro hráče
• Noste tmavé oblečení,
• při hře se pohybujte - je to zábavnější 

a akčnější,
• dívejte se i za sebe - senzor máte i na zádech,
• před hrou se protáhněte, nepřežeňte 

začátek - vlastní zkušenost říká, že když 
lenochod jako já přepískne začátek, 
v polovině první hry je zcela vyčerpán. 
Pokud si pak navíc dáte ještě dvě hry, celé 
tělo vás pak bolí čtyři dny.

Další informace včetně ceníku a rezervací najdete 
na www.lasergamebrno.cz.
Fotografie a různé akce můžete také najít na 
www.facebook.com/lasergamebrno.

Lubomír Friml
Foto: www.lasergamebrno.cz

Studenti pro studenty (pokud to nevíte, tak mimo jiné i autoři 
tohoto časopisu) vyjednali pro studenty Fakulty elektrotechniky 
a komunikačních technologií VUT v Brně slevu v Laser Game Brno! Pokud 
přijdete s platným studentským průkazem naší fakulty mezi 8.00 a 14.00, 
bude vás jedna hra stát pouze 60 Kč (běžná cena pro studenty je 80 Kč).
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Team SPS na Lasergame



na čipové karty sa tu už ale nehrajú. Tie totiž majú 
na stavbe pri svojom konštrukčnom riešení určitú 
obmedzenú životnosť. Kým sa nezlomia. Pod 
dohľadom vrátnika sa teda prešmykneme povedľa 
turniketu a v unimobunke fasujeme prilbu a reflexnú 
vestu.

Stojíme na moste prepájajúcom T12tku z cestou. 
Sú tu jedny veľké garážové vráta, ktoré poslúžia 
hlavne pri sťahovaní, ale následne aj pri dovoze 
akéhokoľvek materiálu do školy v budúcnosti. Pod 
mostom sú ešte jedny, tam sa budú prípadné ťažké 
predmety premiestňovať žeriavom a potom rovno 
dovnútra a na určené miesta. Tam na prízemí totiž 
bude sídliť „výkonovka“ a ich extrémne ťažké mašiny 
by ste určite nechceli mať nad hlavou. Ale naspäť. 
Vedľa garážových dverí sú dvere normálne. Budúci 
vstup pre zamestnancov. My študenti sa tade 
dovnútra nedostaneme.

Konečne dnu
Vchádzame do vnútra budovy. Prvý extrémny rozdiel 
vidíme v tom, že miesto dier v stene a podlahe sú 
namontované výťahy. A dokonca funkčné. Najväčšou 
ich zaujímavosťou je, že každý milimeter štvorcový 
vnútra kabíny je pokrytý hrubým polystyrénom. 
Trčia len tlačítka na voľbu poschodia. Keby tam 
nebol, výťah by po kolaudácii bol súci na výmenu.  
Pri vstupe do budovy navyše fasujeme návleky 
na topánky. Zatiaľ celkom nechápem prečo, lebo 

Plot okolo našej novučičkej T12tky nám postupne 
začína miznúť, trávička začína vyháňať prvé steblá, 
okolie sa skrášľuje. Zvonka sa budova dostáva do 
konečnej podoby tak, ako bude vyzerať, keď ju 
budeme navštevovať. Tu ale na myseľ dochádza 
otázka. A čo vo vnútri? Ako to vyzerá tam? A čo 
všetko sa ešte musí urobiť a dokončiť? A my sme sa 
to pre vás rozhodli zistiť...

Od našej poslednej návštevy sa toho veľa zmenilo. 
A veľa toho ostalo aj rovnakého. Napríklad, znova 
vchádzam do budovy našej staručkej T10 približne 
o 7:50 a stretávam sa s Danom, ktorý má nespornú 
výhodu v tom, že vlastní foťák. A nespornou výhodou 
pre mňa je, že mal čas. Ono, keď niekomu len tak 
zavoláte o siedmej ráno, že o ôsmej sa stretávate na 
T10 a nech zoberie aj foťák, asi by vás mnoho ľudí 
poslalo kade ľahšie. Nikam som našťastie poslaný 
nebol a už aj so správcom kráčame k hlavnému 
stavebnému vchodu na T12. Ten je presne na opačnej 
strane, ako budúci hlavný vchod pre nás, študentov. 
Nachádza sa na mostíku prepojujúcom T12 s cestou 
pri športovej hale VUT, inak v budove označenej 
písmenkom B (viď. plánik). Kedysi sa do areálu stavby 
vchádzalo pokračovaním cesty popri športovej hale 
a do budovy sa dalo dostať kadejakým otvorom. 
Dnes sa v tých miestach stavia nejaká záhadná 
budova patriaca doprave VUT. Každopádne, teraz sa 
hlavným stavebným vchodom dostaneme priamo do 
budovy. Je tu strážna unimobunka aj s turniketom, 

T12 once again
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to tu vyzerá, ako na klasickej stavbe. Teda prach 
a podobné stavebné pozostatky tu nie sú ničím 
výnimočným. Zanechám túto myšlienku na neskôr 
a už postupujeme ďalej do útrob budovy, konkrétne 
do bloku A. Hlavným rozdielom oproti tomu, čo som 
tu videl naposledy, sú osadené dvere a spravené 
podhľady. Podlaha na týchto miestach ešte nie je 
úplne dokončená, bude sa robiť v najbližšej dobe. 
Ocitáme sa v budúcich labákoch výkonovky. Veľké 
rozvodné skrine, z ktorých trčia hrubé káble, všetko na 
svojom mieste. Neklamný znak toho, že sa blíži finiš. 
Za zamknutými dverami sa nachádza kogeneračná 
jednotka, ku ktorej sme sa už bohužiaľ nedostali. 
Zamknuté dvere sú ale dobré znamenie, väčšinou 
to znamená, že daný priestor je takmer hotový a 
už doň nie je potreba moc vstupovať. Rozhliadame 
sa po budúcich miestnostiach na laboratórne 
cvičenia, ktoré sa vyznačujú obrovským množstvom 
elektrických zásuviek. Samozrejme už funkčných 
a provozuschopných.

Podarila sa
Postupujeme ďalej a dostávame sa na miesta, 
na ktoré som s tešil najviac. A ktoré hlavne budeme 
aj často navštevovať. Áno, je to naša aula. Tá má 
označenie H a priestory okolo nej G. Koluje o nej 
mnoho rôznych fám, napríklad, že je vnútri hranatá, 
alebo že sa v nej nebude viesť žiadna výuka. Už prvé 
nahliadnutie hovorí, že to jednoducho nemôže byť 
pravda. Keď som ju zvnútra videl naposledy, približne 
pred 6 mesiacmi, bola snáď v najrozostavanejšom 
štádiu v akom mohla byť. Už vtedy sa mi zdala pekná. 
Teraz mi jej impozantnosť a krása totálne vyrazili 

dych. Fakt sa podarila. Obloženie stien, viditeľná 
konštrukcia, farebná zladenosť... Neopísateľné. 
To jednoducho treba vidieť. Bude radosť a česť 
chodiť do nej na prednášky. Sedenie bude použité 
podobného typu ako v N1.36, teda keď chce človek 
odísť, musí zobudiť a prinútiť vstať celý rad. Sedačky 
aj so stolčekmi sú už privezené a stoja v priestore 
vedľa auly, poctivo zabalené v hrubej vrstve kartónu 
a lepiacej pásky. Sú vidieť aj zvonka, tak kto by vedel 
niečo viac odhadnúť, môže ich z diaľky skúmať. 
Aula inak bude mať tri „sektory“ sedadiel rozdelené 
dvoma uličkami/schodíkmi. Vpredu je už hotová 
platforma pre prednášajúcich, aj s konštrukciou na 
plátno. Pod plátnom budú zavesené dve tabule, 
ďalšie dve by mali byť posuvné na kolieskach, po 
bokoch. V dnešnej dobe je už tabuľa zastaralá vec, 
treba začať viac používať výdobytky modernej 
techniky. Aula má pod stupienkami na sedenie svoju 
vlastnú vzduchotechniku, vyvetrať 300 dýchajúcich 
ľudí by bol pre centrálnu vzduchotechniku budovy 
asi tvrdý oriešok. Tak isto sú na tom aj ostatné dve 
prednáškové miestnosti, každá pre 200 ľudí.

Na prízemí vedľa auly, blok G, je vybudované 
zázemie pre prednášajúcich, nejaká malá kuchynka 
a tak. Taktiež je vybudovaná veľká šatňa, ktorá 
bude slúžiť návštevníkom pri nejakej výnimočnej 
príležitosti. Pri aule sa hodne myslelo na budúcnosť 
a počítalo sa s tým, že si ju niekto pokojne môže 
prenajať na svoju súkromnú prezentáciu, prípadne, 
že škola bude organizovať prezentáciu, na ktorú sa 
dostaví široká verejnosť. V takomto prípade je možné 
aulu úplne oddeliť od zvyšku budovy, jednoduchým 
zamknutím dverí a tým zamedziť potulovaniu, 

10 *



respektíve strateniu sa cudzích osôb po škole. Vtedy 
na vstup budú slúžiť dvere na prízemí, ktoré budú 
za normálnych okolností zavreté a použiteľné len ako 
únikový východ v prípade núdze. 

 P.S. Tá drevená konštrukcia na fotke pri budúcom 
plátne nie je nejaký intergalaktický portál pre 
prednášajúcich. Je to len zárubňa pre jedny z dverí 
na aule, akurát nešťastne odložená tak, že vyzerá ako 
súčasť interiéru.

A čo ďalej
Dosť bolo auly, poďme sa pozrieť smerom do 
vstupnej haly, blok F. Cestou sa snažíme pozrieť sa 
na záchody, či budú dostačujúce pre 300 ľudí, ktorí 
sa vyvalia z auly, ale nedostali sme sa do nich. Asi 
sú už hotové. Nazrieme tiež do prednáškovky pre 
200 ľudí, v ktorej už je namontované aj sedenie, 
zase ale obalené kartónom a lepiacou páskou. Cez 
jednu dieru v kartóne ale čiastočne vidím ako budú 
vyzerať. Drevené s čiernymi čalúnenými poduškami. 
A vyzerajú pekne. Nakoniec sa dostávame do vstupnej 
haly. Oproti hlavnému vchodu je vybudované zázemie 
pre „bufet“. Ešte sa vlastne poriadne nevie, čo presne 
tam bude, ale nebude to menza a nebude to len 
bufet. Pravdepodobne niečo medzi. 

Hlavnému vstupu dominujú turniketové dvere. 
Dominujú je v tomto prípade asi moc silné slovo. 
Ony sa takmer strácajú. Mám obavy, že pri návaloch 
študentov to nebudú zvládať a klasicky, ako to už pri 
týchto typoch dvier býva, keď senzor zbadá prekážku 
(ponáhľajúceho sa študenta), zastavia sa a problém je 
na svete. V kombinácii s pomerne úzkym schodiskom 
pre vstup na druhé poschodie (k aule a jednej 
prednáškovke) to môže spôsobovať v budove možno aj 

dopravné zápchy. To sa ale uvidí až za plnej prevádzky. 
Škoda, že s nami nesťahujú aj podnikateľku, to by 
sa v  ých tlačeniciach stálo určite príjemnejšie. Tento 
typ dverí bol zvolený kvôli energiám. Hlavne, aby 
v zime neťahalo dovnútra vzduch s teplotou -10°C. 
Veľké krídlové dvere na T10 sú kvôli tomuto z hľadiska 
energií nie práve najšťastnejším riešením. A keby bolo 
moc moc zle, stále sa ešte môžu otvoriť únikové dvere 
po stranách. Veď sa uvidí.

Prechádzame okolo obrovskej vrátnice, kde by 
vrátnik mohol bývať aj s celou rodinou, smerom 
k budúcej knižnici, do bloku D. Posledne tu neboli 
ani dvere, ani steny a knižnica sa mi zdala byť 
malá. Teraz keď už dvere sú, presklená stena tiež, 
až tak malo nevyzerá. Pokiaľ do nej dajú dostatok 
stolov a ešte viac stoličiek, bude úplne dostačujúca. 
V prípade, že sa aj tak nezmestíte za stôl, alebo na 
stoličku, bude v knižnici koberec, teda bude aj na zemi 
bude pohodlne. Presklený je tiež depozit, kde budú 
v regáloch na koľajničkách umiestnené knihy z Kolejní 
a Purkyňovej. 

Dokončené
Kráčame po chodbe ďalej a dostávame sa do budovy 
ústavu telekomunikácií, blok E. Oba výťahy ukazujú na 
led-displayi MIMO PROVOZ a tak si musíme vyšliapať 
do siedmeho poschodia. Nejdeme tam celkom 
bezcieľne, tieto priestory sú už hotové a ako stavba 
sa môžu odovzdať. Preto so sebou berieme technika, 
ktorý všetko skontroluje, popreveruje funkčnosť 
elektriny, klimatizácie, vody a na základe toho 
rozhodne čo treba opraviť alebo či je dané poschodie 
vhodné na odovzdanie. 

Stojíme na chodbe pred zamknutými dverami 
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a čakáme na kľúče. Pri tej čistote čo vidím za dverami 
som konečne zistil, na čo nám sú návleky. Kľúč dorazil, 
návleky boli obuté, tak sme sa mohli pozrieť dnu. 
Nejaké laboratórne miestnosti, nejaké kancelárie. 
Videli sme aj vstup do špeciálnej komory pre 
elektromagnetickú kompatibilitu, dovnútra sme 
ale nemohli. V budove sa ešte nenachádza žiadne 
interiérové vybavenie, aj keď dodávatelia sú už 
vysúťažení. Najprv sa objekt musí odovzdať, spraviť 
poriadna fotodokumentácia pre prípad ďalšieho 
poškodenia robotníkmi a až potom sa môže odovzdať 
na zariaďovanie. 

Dozvedáme sa, že všetky schodiská, ktoré je vidieť 
zvonku, nebudú pre študentov prístupné. Požiarne 
schodiská na budovách E a A nebudú prístupné 
samozrejme nikomu a dúfajme, že ho nebude treba 
niekedy použiť. Schodiská pre študentov už nie sú tak 
honosné, ako napríklad tie na Kolejní, alebo T10. Už len 
klasické schody, biele steny a nerezové zábradlie.

Opúšťame preberané priestory a presviedčame 
správcu, že by sme ešte chceli niečo zaujímavé vidieť, 
hlavne niečo také, kam sa bežne študent nedostane. 
A tak sme sa dostali do technického zázemia budovy, 

na prízemí v bloku C, kde sú všetky elektrické 
rozvody, vzduchotechnika, vykurovanie, serverovňa, 
dieselagregát, či UPSky. Všetky tieto zariadenia budú 
napojené na vrátnicu odkiaľ sa budú dať pohodlne 
riadiť. Teraz treba napríklad vzduchotechniku riadiť 
celú ručne.

Videli sme už všetko čo bolo treba a niečo aj navyše, 
takže sa naša prehliadka extrémne rýchlo chýlila ku 
koncu. Tak sme sa vyviezli k východu, odovzdali návleky 
a boli sme vonku. Zhodli sme sa, že budova je fakt pekná 
a chodiť sa do nej bude skvelo. Dan skonštatoval, že 
toto je prvý krát a naposledy, čo ide z T12 na prednášku 
na Kolejní a že to bolo rozhodne lepšie ako prednáška 
na ktorej mal doteraz byť. A ja som len išiel na intrák 
spať, škola mi mala začať až o jednej....

Text: Michal Talába
Foto: Dan Janík

Viac fotiek a predchádzajúcu reportáž 
nájdete na: www.sps-fekt.cz/efekt/t12
alebo Facebooku: Studenti pro Studenty
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Když jsem vyhrál v soutěži „Cestuj se studenty“ 
certifikát, tj. dvě zpáteční jízdenky do jedné z pěti 
možných evropských destinací, měl jsem velkou 
radost, na druhou stranu jsem vůbec netušil, kam 
bych se chtěl podívat, který stát a město bych chtěl 
prozkoumat a poznat. Hlavou se mi proháněla 
spousta nápadů, až jsem se asi po týdnu přemýšlení 
a učení se ke zkouškám rozhodl, že bych chtěl 
navštívit Itálii. Při volbě konkrétního města zvítězil 
jednoznačně Řím, a to hlavně díky množství památek 
a historii, která dýchá na návštěvníka na každém 
kroku. Svého rozhodnutí jsem nelitoval a věřím, 
že nelitoval ani Michal Zelenka, se kterým jsem výlet 
absolvoval.

Hned po vystoupení z autobusu na nádraží 
Tiburtina na Via Mazzoni Guido jsme podle 
klimatizací na každém druhém domě a typických 
všudypřítomných skútrů poznali, že jsme v cíli. Vyrazili 
jsme tedy přímo směrem ke koloseu, nejrychleji, 
metrem. A právě metro pokazilo můj doposud dobrý 
první dojem z Říma. Soupravy byly staré, zničené 
vandaly a stanice neudržované a nepěkné, a to 
i v historickém centru. Stanice v  rekonstrukci by se 
daly spočítat na prstech jedné ruky. Přestože jsme 
obcházeli památky v květnu v pracovní den, naráželi 
jsme všude na zástupy turistů ze všech koutů světa, 
a to jak u známých památek, tak i na méně známých 
místech. 

Postupně jsme procházeli jednu památku po 
druhé od nejstarší antické části přes středověké 
a pořád jim nebyl konec. Stále bylo co obdivovat, 
fotit a přibývaly i zdolané kilometry. Protože jsme 
nebyli organizováni žádnou cestovkou, ale byli 
jsme pány svého času i trasy, měli jsme možnost 
vidět i to, co cestovní kanceláře svým klientům 
neukazují, a to jak se s  lížícím se stmíváním mění 
tvář „Věčného města“. Rozhodli jsme se toho využít 

a strávili jsme noc v  licích centra. Znovu jsme si 
obešli nejvýznamnější památky, tentokrát v jiném 
světle a menším obležení turistů. Měli jsme možnost 
vidět i místní kriminalitu, pouliční překupníky 
čehokoli a s postupem času a nadcházejícími ranními 
hodinami střídaly turisty u památek opilci a pochybné 
skupinky lidí a cestující na nádraží zase místní 
bezdomovci, kteří se snažili využít alespoň několika 
hodin odpočinku na nádražních lavičkách, než byli 
policisty vyhnáni a nádraží Termini bylo do rána 
uzavřeno. Východ slunce jsme viděli z Vatikánu. Den 
sice začínal, ale pomalu se i zde začali připravovat na 
davy návštěvníků, které sem za několik hodin začaly 
proudit.

Když už se náš čas v Itálii chýlil ke konci, vydali 
jsme se zpět k nádraží Tiburtina, ze kterého nám 
odjížděl autobus. Nezbývalo, než se s městem 
rozloučit, zamávat, nastoupit do autobusu a vydat se 
zpět k domovu. I když byl výlet celkem krátký, oběma 
se nám líbil a jsme rádi, že jsme měli možnost Řím 
navštívit. Ještě jednou bych chtěl spolku Studenti 
pro studenty, a především členům, kteří organizovali 
soutěž „Cestuj se studenty“, poděkovat, že nám 
umožnili udělat další krok v poznávání světa.

Daniel Janík

Řím očima 
vítěze 

soutěže: 
Cestuj se 

studenty
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Potřebujeme:
3 střední cibule 
750 g vepřového masa
sádlo
česnek (podle chuti)
hladká mouka
gulášové koření 
pepř
sůl
majoránka
bobkový list 
sladká nebo pálivá paprika
2 dcl červeného vína
1,5 l vývaru

Vepřový

Guláš

Na sádle zpěníme 3 střední na kostičky nakrájené 
cibule, dokud nezrůžoví. Potom přidáme na kostičky 
nakrájené maso a restujeme. Jakmile se maso 
zatáhne, můžeme přidat gulášové koření, sůl, pepř. 
Tuto směs mícháme tak dlouho až dojde k obalení 
masa. Podlijeme červeným vínem a necháme dusit, 
dokud se alkohol nevypaří a následně zalijeme 
vývarem. Takto připravený základ guláše vaříme 
s občasným přidáním vody, dokud maso nezměkne 
(po zhruba 5 minutách odlijeme trochu gulášové 
šťávy). Až je maso měkké přidáme majoránku, 
prolisovaný česnek a mletou papriku. Poté si 
z hladké mouky a odložené šťávy přichystáme jíšku. 
Přilijme do guláše a mícháme, dokud nezhoustne.  
Takto připravený guláš podáváme s knedlíkem nebo 
pečivem, ozdobený na kolečky nakrájenou cibulkou. 

Pár tipů: Do guláše je možné přidat také rajčatový 
protlak – ihned na maso, aby měl guláš pěknou 
barvu. Pro hustější guláš je vhodný nastrouhaný 
brambor nebo chlebová kůrka.

• Cena za 4 porce cca 150 Kč.
• Doba přípravy: 20 min.
• Doba vaření (podle velikosti masa): 60-80 min.

Monika Nevřelová

perFEKT 
assistance

Pro všechny prváky uvádíme přehled akcí, které vás 
budou tímto semestrem provázet. 

Pokud ještě nejsi a chtěl bys být členem perFEKT 
assistance, stačí vyplnit formulář na těchto stránkách:  
http://sps-fekt.cz/node/104 nebo se přidat na FB do 
skupiny perFEKT assistance :) Využijte toho, žádné 
jiné školy tohle nemají.

Poznávací víkend: 9. - 11. 11. 2012 - ZOO, prohlídka 
podzemí, celodenní výlet, divadlo, muzeum, 
přehrada.

• ST 10. 10.  Prohlídka Brna + klub
• ÚT 16. 10.  Výlet na přehradu
• ST 17. 10.  Sklepy s vínem a Lucií 
• ST 24. 10.  Pub the Tour
• ČT 25. 10.   Pokouřeníčko v čajovně
• ST 31. 10.   Lasergame 
• ČT 1. 11.  PerFEKTní vaření
• ÚT 6. 11.   Kulečník 
• ST 7. 11.  Bowling
• ÚT 13. 11.   Schovka na Palačáku 
• ÚT 20. 11.  Motokáry

Až bude led, půjde se i na hokej :-)
Změna v programu vyhrazena
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1) Prozraď nám na úvod své jméno, co studuješ na 
fakultě a svou oblíbenou barvu spodního prádla.
Jmenuji se Elena Kormanovskaya a jsem z Ruska. Na 
FEKTu studuju biomedicínské a ekologické inženýrství 
a oblíbené barvy jsou ty, které má logo FEKTu.
 
2) Odkud pocházíš? A jaká byla cesta z východu za 
vzděláním do Čech? Co tě k tomu vedlo?
Pocházím z města, které se jmenuje Iževsk, a je to to 
stejné město, kde žije Michail Kalašnikov – konstruktér 
samopalu. A cesta za vzděláváním nebyla asi ani 
krátká, ani lehká. Máme v Iževsku centrum českého 
jazyka a na posledním roku bakalářského studia 
jsem se ho tam začala učit. Rozhodla jsem se, že 
zkusím nastoupit do české vysoké školy, abych měla 
představu, jak vypadá studium v cizině. A ještě asi 
i proto, že mě zajímá jiná kultura, jiná česká mentalita 
i váš jiný názor na věci.

3) Můžeš srovnat styl/kvalitu výuky u nás a v Rusku?
Myslím si, že ten styl i kvalita výuky zaleží na 
oboru, který studuješ. Konkrétně na FEKTu myslím, 
že studenti mají hodně praktické výuky, hodně 
laboratorních cvičení a mohou si vyzkoušet různé 
přístroje a vidět, jak to funguje ve skutečnosti. 
Myslím si, že v Rusku máme víc těch teoretických 
znalostí. Studenti tady mají víc předmětů na výběr 
a během studia mají ještě hodně možností pro 
osobní rozvoj. Proto se taky snažím využit co nejvíc 
možností, jinak by to byla pro mě velká škoda.

4) Co ti přijde na Češích typické? Jakou věc/činnost 
by sis ráda přivezla zpátky domů?
Pro mě typický Čech bude mít určitě batoh na zádech, 
turistické kalhoty a horolezecké boty – vždycky je 
připraven na nějaký výlet. A ještě má určitě pivo.
Češi mi připadají jako velmi inteligentní lidé a když 
se něčím zabývají, jsou v tom špičkoví odborníci. 
Co určitě přivezu domů, bude turistický batoh 
a horolezecké boty, nikdy předtím jsem je neměla, 
ale teď začínám s turistikou, tak to určitě využiju.

5) Jak rychle ses naučila česky? Rozumíš stejně 
Čechům jak Slovákům?
Pořád si myslím, že ještě neumím dobře česky 
a pořád se učím. Myslím si, že umím lépe mluvit než 
psát, protože ještě někdy přemýšlím v ruštině a do 
češtiny spíš překládám, než abych přemýšlela a psala 
„českými“ větami. Ano, řekla bych, že rozumím skoro 
stejně Slovákům i Čechům, jenomže to trochu trvá, 
než „přepnu“ mozek na slovenštinu.

6) Jak plánuješ v budoucnu naložit se svým 
vzděláním? Budeš pracovat v české nemocnici, 
nebo vezmeš nabyté vědomosti a vrátíš se je šířit 
domů?
Myslím si, že to evropské vzdělání bude pro mě 
velkým pokrokem a budu se snažit to maximálně 
využít. Naučila jsem se tady hodně věcí, jak ve studiu, 
tak i v obyčejném životě i mezikulturní komunikaci. 
Ještě nevím, jestli se vrátím domů nebo ne, ale baví 

Dívka e-fektu 
Elena
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mě spíš cestovat než být na jednom místě, takže 
bych ráda jela možná i do nějakého dalšího státu. Ale 
je to hodně těžké si zvykat na jinou kulturu, a přitom 
neztratit sebe a být sám sebou.
 
7) Co podnikáš mimo školu? Máš nějaké pravidelné 
aktivity? Sportuješ, jezdíš na koni, nebo jen běháš 
na šalinu?
Snažím se něco podnikat, je to trochu těžké, protože 

studium u mě bere asi víc času než u ostatních 
studentů. Teď jsem začala žonglovat, tak se ještě 
uvidí, jak to dopadne, ale zatím mě to baví. Když 
mám čas, tak se snažím podnikat různé výlety. 
Začínám chodit po horách, sice jsem v tom úplný 
začátečník a nejsem na to zvyklá, protože jsem spíš 
městský obyvatel, ale baví mě to a je to neskutečný 
zážitek a v horách je strašně pěkná příroda.

Lubomír Jelínek

Jak na Erasmus



Radka
Zdravím všechny čtenáře z Espoo, druhého největšího 
města Finska. Jsem zde na studijním výměnném 
pobytu – Erasmu. Jsem tady jen krátce – od září do 
Vánoc. Přesně tak, zimní semestr na Aalto univerzitě je 
kratší, a dokonce je pro některé studenty rozdělen na 
dvě poloviny. Takže mě například čekají první zkoušky 
již 22. října. 

A jak se na takový Erasmus dostat? Musíte si 
hlídat, kdy mají být podané přihlášky (tento rok 
pravděpodobně do 18. 1. 2013). K přihlášce je potřeba 
připravit motivační dopis v angličtině o rozsahu cca 
jedna A4. Podání přihlášky je k ničemu, pokud se 
nedostavíte na výběrové řízení (pravděpodobně 
25. 1. 2013). To sestává z několika kritérií.

• Studijní prospěch,
• jazykové znalosti,
• motivace,
• připravenost výjezdu.

Čím lepší vám tato kritéria vyjdou, tím snáze se 
dostanete na univerzitu, o kterou máte zájem.

Hned, jak jste vybráni, je potřeba zahájit přípravy. 
Nejprve je třeba vyplnit žádost o studium v zahraničí, 
kde je mimo jiné i seznam předmětů, které 
budete studovat na Erasmu. K nim je potřeba najít 
korespondující české kurzy, aby vám mohly být uznány 
u nás. Tato část Erasmu je možná nejtěžší, ale většina 
českých vyučujících se snaží vyjít v tomto ohledu vstříc, 
takže se to dá zvládnout. Dále přichází na řadu jiný 
formulář – Learning Agreement, kam je třeba uvést 
předměty stejné jako v žádosti o studium v zahraničí. 

Jak na Erasmus

praktické zkušenosti
Je třeba jej do zahraničí poslat i s přihláškou, kterou 
najdete buď na webu školy, kterou jdete studovat, nebo 
je možné použít obecnou ze stránek vutbr.cz. Pak čekáte 
na zprávu ze zahraničí. Na tu můžete čekat i měsíce. 
Mezitím je někdy vhodné si podat žádost o ubytování. 
V některých případech je lepší podat žádost, i když 
nevíte, zda budete na škole opravdu studovat nebo ne. 
A pak čekáte a čekáte… A jakmile máte v ruce dopis 
potvrzující přijetí na zahraniční univerzitu, jdete opět 
na studijní a necháte jim tam kopii potvrzeného LA 
a vzápětí se můžete odebrat na rektorát, kde je třeba si 
zažádat o stipendium a odevzdat zde LA. Následně vás 
čeká nejlepší část Erasmu, a to shánění nejlevnějšího 
lístku na vlak, autobus nebo letadlo a balení kufrů ;) 

V mezičase, co se chystáte na pobyt, je dobré si 
o svém novém místě něco zjistit. Někdy vám materiály 
poskytne rovnou škola nebo je možné najít spoustu 
informací na Internetu. Také není špatné si najít, kde 
budete ubytovaní a jak se kam dostat. Samozřejmě 
můžete mít štěstí jako já a váš tutor (člověk, který 
pomáhá s orientací na škole zahraničním studentům) 
vás třeba vyzvedne i na letišti a odveze vás až na koleje. 

První den po příjezdu na vás čeká zápis v nové škole 
a první seznámení s univerzitním kampusem. Může 
chvíli trvat, než se člověk zorientuje, ale na spoustě škol 
je připraven pro zahraniční studenty orientační týden, 
který usnadní těžké začátky. 

No a co pak?! Přece užívání si studentského života!!! 
Na zahraniční studenty čeká spousta zajímavých akcí 
a výletů a v neposlední řadě také nějaké to vyučování ;) 

Erasmu zdar!!! 
TIP!!!! Veškeré formuláře a termíny najdete na 
stránkách fakulty v sekci Vnější vztahy | LLP
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Rasťo
Ako svoju krajinu výjazdu som si vybral Španielsko. 
Pôvodne som do tejto krajiny neplánoval ísť pretože 
som neovládal Španielčinu a vo väčšine prípadov sa tu 
vyučuje práve v tomto jazyku. Čo sa týka miesta, to ale 
rozhodne nebola zlá voľba.

Španielsko je krajina slnka a je plná temperamentu. 
Školu mám 10 minút od pláže, ktorá je plná surferov, 
na druhej strane sú pohoria siahajúce takmer do 2000 
metrovej výšky s krásnou prírodnou flórou. 

Ak niečo vystihuje túto krajinu, tak je to siesta. Žiť sa 
tu začína až po desiatej, aj keď v mojom prípade mám 
pár kurzov už od pol ôsmej. Rozhodne ale považujte 
obdobie od druhej do piatej hodiny ako obdobu nášho 
nočného kľudu. V tomto čase je všetko zatvorené, 
ľudia idú domov pripraviť si jedlo a odpočívať. Áno, 
štandardná doba obedu je okolo tretej a večerou pred 
ôsmou okamžite prezradíte, že nie ste z týchto končín.

Na naše pomery je tu trochu draho. Normálny obed 
sa pohybuje od 7€ vyššie. Preto sa buď uprednostňujú 
malé jedlá ako je tortilla (typické španielske jedlo), 
alebo domáca kuchyňa, vo väčšine prípadov rybacia. 
Koleje tu veľmi nie sú, takže bývam na priváte. Je to 
o niečo drahšie, ale zato mám všetko.

Prišiel som sem už v lete, aby som absolvoval kurz 
Španielčiny. Nejaké tie základy už viem, ale učím sa stále 
- teraz už ale doma. Praktickú stránku jazyka si skúšam 
prakticky kdekoľvek idem, pretože angličtina je tu rovná 
slovenčine. Rád by som povedal, že preháňam, ale 
mnohokrát je to tak. Inak ako španielsky to jednoducho 
nejde. Prišiel som na sever španielska, do mesta 
Santander, a to z jediného dôvodu - odporúčali mi sem 

prísť ak nie je moja španielčina najlepšia. Španielčine 
na severe sa dá rozumieť najlepšie kvôli správnej 
artikulácií. 

Môj prvý týždeň školy  patril pátraniu kde vlastne 
mám byť. Vymeškal som väčšinu hodín, ale nakoniec 
som sa dopátral k všetkým potrebným informáciám. Ako 
som na začiatku spomínal, španielčinu som neovládal 
keď som sem prišiel a neovládam ju stále na prijateľnej 
úrovni potrebnej k štúdiu. Po dvoch týždňoch som 
sa preto rozhodol zmeniť predmety na viac praktické 
a učitelia mi dali materiály v angličtine. Počiatočná 
beznádej sa už zmenila na prácu pri doháňaní toho, 
čo som zameškal kvôli zmene predmetov. Rozhodne 
som za to ale rád, lebo to už nie je len sedenie na 
prednáškach kde som nerozumel takmer ničomu, ale 
tvorím niečo, za čo budem môcť byť ohodnotený. 

Ak chcete vedieť viac, navštívte môj blog 
http://erasmuscesta.blogspot.cz alebo sledujte môj 
Twitter @rastislv.

Radka Jakubíková, Rastislav Červenák

• V průběhu slunného zářijového odpoledne na 
parkovišti FEKTu…

• Zasoutěžily si 4 studentské kapely.
• Vystoupila jedna stálice složená se zaměstnanců 

a studentů ústavu telekomunikací – UTKO Band.
• Poprvé v historii Hudby zahrál zahraniční 

interpret – Rocky Leon.
• Vypilo se 45 sudů svijanského mázu.
• Vyteklo jedno mobilní WC (Johnny Servis se 

nám omluvil a slíbil vynahrazení příští rok).
• Přišel si stěžovat rozlícený zaměstnanec 

jedné společnosti vyskytující se poblíž 

a  v nepříčetnosti se pokoušel odpojit přívodní 
kabel k pódiu. Že prý se v tom nedá pracovat. 
Naštěstí máme spolehlivou bezpečnostní 
agenturu (zdravím ČECHYMENY).

• V 22.00 zvonil hlavnímu pořadateli telefon od 
městské policie, že prý máme končit. Rocky 
dohrál poslední dvě písničky a fakt už to bylo 
potřeba utnout.

• Rocky Leon jel z Rakouska cca 7 hodin autem, 
potom to roztočil na pódiu, ve své dodávce 
přespal a ráno jel zpět.

Tomáš Mejzlík

Hudba z FEKTu: zajímavosti

18 *



„ Problém?” Ano takhle nějak by mohla začít nevinná 
konverzace. 

Troll
Jedná se o bájnou potvoru, která nejčastěji žije 
v horách a lesích. Jsou to potomci obrů. Troll je 
hloupé stvoření, které rádo škodí lidem. 

Internetový troll je jedinec, který se svými 
komentáři či příspěvky na Internetu snaží 
vyprovokovat co nejvíce lidí. Činnost trolla bývá 
v internetové diskuzi nazývána trollováním. 
Jejich účelem je hlavně vyvolat bouřlivou diskusi. 
Nejúčinnější zbraní proti trollům je ignorace. 

Existuje mnoho druhů trollů. A abyste byli v obraze, 
uvedeme si zde pár druhů.

Internetoví trollové
Nejčastější druh trollů vyskytujících se vůbec. 
Vyskytuje se v online diskuzích. Objeví se 
a nepřestává otravovat. Jeho činnost může být 
cokoliv od neškodného po otravné přispívání. Jedná 
se především o příspěvky typu spam. Takovýto 
troll se snaží udržet diskuzi co nejdéle a je ochoten 
i nadávat nebo sdělovat dezorientační informace. 

Jednorázoví trollové
Podobají se běžným internetovým trollům. Objeví se 
znenadání, zasmrdí a zase zmizí.

Jednodenní trollové
Bývají vytvářeni uměle, aby narušili zatuchlou 
atmosféru převážně malých diskusních fór, kam se 
účastníci bojí vnášet nové podněty. Jsou jediným 
druhem, jemuž bývá čas od času blahořečeno. 

Trollové vnášející obavu
Tito trollové vnášejí do diskuze obavu, nejistotu až 
paniku. 

Existují jedinci, kteří se snaží trolla zastavit.

Lovci trollů
Jde o účastníky diskuze, kteří se domnívají, že trolla 
nemůžou nechat bez odezvy. A tak se snaží trolla 
odpálkovat. V častých případech se stává, že jejich 
příspěvky berou stejnou podobu jako příspěvky 
trolla.  

Hateři
Hateři neboli nenávistníci. Vyskytují se zejména na 
Youtube kanálu, kde negativně hodnotí nahraná 
videa. A píši děsivé komentáře. Za jejich úspěch se 
pokládá, když je uživateli odstraněno nahrané video. 

Griefeři
Jedná se o poddruh trollů, který se vyskytuje ve hrách, 
převáženě pak v MMO (masivně multiplayerových 
online) hrách. Jejich úmyslem je narušit nebo jinak 
poškodit jejich tým. Jedná se o tzv. „dezertéry“ kdy 
úmyslně střílí nebo zabíjí vlastní členy. 

Gramatičtí nacisté
Tyto kreatury, namísto konstruktivní účasti v diskusi, 
útočí na drobné chyby v pravopise a gramatice. 
Zvyšují množství příspěvků bez zvyšování kvality 
diskuse. Jelikož jejich schopnost porozumět danému 
tématu je zjevně omezená, musejí se spokojit 
s napadáním formy. 

Placení trollové
Jak už název vypovídá, jedná se o trolly, kteří šíří 
informace ve prospěch jejich klienta. Za určitý 
finanční obnos.

Trollolololo
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A perlička na závěr. Jeden z nejznámějších trollů vůbec v reálném životě byl Socrates. Díky jeho neúnavnému 
otravování a zpochybňování se zapsal do historie a otravuje i tisíce let po své smrti. :) 

Nebuďte trolly! Vojta

Na naší fakultě jsou v současnosti 4 bakalářské 
studijní programy, 7 prezenčních oborů a 5 oborů, 
kde probíhá výuka kombinovanou formou. Abecedně 
první studijní program AJEI-H zastřešuje pouze 
jeden obor – angličtina v elektrotechnice, druhý je 
na tom podobně s BTBIO-A a biomedicínou. Třetí 
a čtvrtý – EEKR-B a EEKR-BK je prezenční a dálkovou 
formou těch samých oborů – AMT, EST, MET, SEE 
a TLI. Do příštího roku by se snad měl konečně otevřít 
další program zvuková režie a zvuková technika. Čeká 
na udělení akreditace z ministerstva.

Jakže to teda vypadá s jednotlivými obory? 
Nejpopulárnější je teleinformatika se 181 

 2012/13 2011/12 2012/13 FB % prváků na FB

Angličtina 78 0 52 67

Biomedicína 84 114 76 90

Automatizace 143 134 74 52

Sdělovačka 99 94 60 61

Mikro 71 100 45 63

Silnoproud 160 155 111 69

Teleinformatika 181 179 164 91

zapsanými, následuje silnoproud se 160 zapsanými 
a na třetím místě je 143 prváků v automatizaci. 
Na opačném konci je 71 prváků na mikru, 78 na 
angličtině a biomedicína s 84 studenty. Podobné 
rozložení studentů s cca 5× menším množstvím je 
i v kombinované formě studia.

Letos poprvé jsme pro prváky prezenční formy 
založili uzavřené skupiny na Facebooku. Stejně 
k tomu poslední dobou vždycky docházelo v průběhu 
studia, tak takhle tomu je aspoň hned od začátku. 
Jak jsou ty populární u prváků, se můžete kouknout 
v této tabulce.

Tomáš Mejzlík

Jak si vedou naši prváci?

Súťaž
Podľa akej matematickej funkcie 
sú rozložené hodnoty odporov v 
odporovej rade E12?

Správne odpovede posielajte na:
efekt@sps-fekt.cz
Tentokrát hráme o prebývajúci 
betónový kváder s hmotnosťou 
9,21 kg zo stavby T12.
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Čo je Twitter?
Komunitný web, alebo tiež mikroblogovacia sociálna 
sieť. Twitter sú správy o dĺžke do 140 znakov, 
znamená to teda vyjadrovať sa stručne, ale zároveň 
vecne, čo je podstata Twittru. Správy sa tak môžu 
šíriť rýchlejšie ako klasickými médiami. 

Ako to funguje?  
Správy ktoré píšete sú Tweety. Jeden takýto tweet je 
na obrázku. Poďme si ho rozobrať. 

Užívateľovi @spsfekt píšem Tweet. Značka “@” 
znamená, že je správa smerovaná konkrétnemu 
užívateľovi.

Ďalší špeciálny znak je # - hashtag. Jeho zmyslom 
je akési označenie témy o čom je daný tweet. Podľa 
takýchto hashtagov potom jednoducho môžete 
vyhľadávať danú tému na celom Twittri. Napríklad 
tweet o prehre Kométy: „Prekvapenie sa nekoná 
#kometa“. 
• Ak ste našli tweet ktorý chcete zdielať so svojími 

followermi, retweetujte ho.
• Zdieľať môžete aj fotky, videá a články.
• Veľký benefit je, ak používate Twitter v mobile. 

Šírenie informácií, je tak ešte rýchlejšie. 

Prečo používať Twitter 
keď mám Facebook?
Twitter je verejný, neuzatvára sa medzi priateľov. Na 
Facebooku máte priateľov zo známosti, na Twitteri 
je to o záujme o vaše názory. Vašich followerov 
nemusíte vôbec poznať. Sledujú vás, lebo ich 
zaujíma, čo píšte. Stačí, že im je vaše zmýšľanie 
sympatické. Preto na Twitteri neexistuje status 
priateľstva. Jednoducho každý so záujmom môže 
začať sledovať váš profil. Svoje výroky neuzavriete 
komunite priateľov, ale zveríte ich celému svetu.

Zaujímavé správy sa cez retweety rýchlo dostanú 
až k vám. 

Ak chcete mať veľa followerov je dobré byť vtipný 
(alebo pekný). Zapájajte sa do zaujímavých tém 
pomocou hashtagov, retweetujte, odpovedajte 
populárnym osobnostiam. Je to ale hlavne 
o zaujímavosti toho čo píšete. Píšte to, čo môže 
zaujímať aj iných ako len vás. Začiatky bývajú 
nudné, ale keď nájdete správnych ľudí a získate 
prax s používaním Twittru, nájdete na ňom veľa 
informácií, zaujímavých názorov a zároveň sa aj vy 
môžete stať takýmto informačným kanálom.

Vždy ale môžete ostať iba pasívnym členom 
komunity, teda len sledovať ľudí, ktorý vás zaujímajú.

Čítal som jedno prirovanie Facebooku a Twitteru 
v obraze školy. Základna škola je ako Facebook. 
Snažíme sa byť s každým priateľ. Oproti tomu 
s Twitterom je to ako na výške. Prejavujte viac svoj 
vlastný názor a nepotrebujete byť priateľ s každým. 
Iba s tými, ktorí vám vyhovujú.

Ako sa stať členom?
Jednoducho sa zaregistrujte cez stránku 
http://twitter.com. Ďalej vás čaká vyplnenie vášho 
profilu. Je dobré uvádzať pravé meno, aby vás mohli 
priatelia nájsť. Následne si zvolíte váš nick. Je to ten, 
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ktorý sa používa za symbolom @. Preto ho voľte 
s rozumom, keďže takýto nick sa potom počíta do 
140 znakov správy. Vyplňte si Bio. Ostatní sa môžu 
rozhodnúť sledovať vás práve vďaka nemu.

Ďalšia časť je o hľadaní zaujímavých ľudí, ktorých 
chcete sledovať. Najprv to budú vaši známi, ľudia 
z oblasti o ktorú sa zaujímate (speváci, programátori, 
športovci). Neskôr pomocou retweetov a zapájaním 
sa do diania na twittre objavíte ďalších. 

Twitter v Česku
Je to len krátka doba, odkedy sa Twitter lokalizoval 
do češtiny. Lokalizácia je ale len jazyková. Niektoré 
zo zaujímavých funkcií stále nefungujú. V prvom 
rade sú nimi takzvané trendy, teda témy o ktorých sa 
práve diskutuje. Môžete si maximálne pozrieť o čom 
sa diskutuje celosvetovo, nie práve u nás. Toto rieši 
web http://www.klaboseni.cz/. Ďalšou chýbajúcou 
vecou je lokalizácia Tweetov. Twitter prideľuje 
tweety z Brna do Poľska, alebo Rakúska. Môžete 
využiť web http://trendsmap.com/, ktorý zobrazuje 
populárne témy podľa oblasti aj v našich končinách, 
aj keď veľmi riedko. 

@spsfekt
Studenti pro studenty po facebooku tiež prichádzajú 
na Twitter. Chceme urýchliť šírenie zaujímavých 
informácií, a to aj z vašej strany. Ak uvidíte 
rozdávanie piva zdarma, alebo zrútenie vyučujúceho 
na prednáške, Tweetujte. Nezabudnite do Tweetu 
dopísať @spsfekt. Pri správe vhodnej do nášho 
časopisu použite hashtag #efekt. Staňte sa aj vy 
študentmi pre študentov. Tweetujte.

Rastislav Červenák

Twitter účty SPS a zaujímavých ľudí:
• Tomáš Mejzlík @warmyx - Vedúci a šéfredaktor 

e-fektu
• Rastislav Červenák @rastislv - člen SPS
• Jan Sedlák @jansedlak - technologický novinár
• Petr Mára @petrmara - školitel GTD a Apple, 

bloger

Sudoku

Otázky na zamyslenie
Ako by ste definovali elektrický náboj?
Prečo sú na stĺpoch trolejového vedenia závažia?
Prečo ženy s najaerodynamickejšími krivkami kladú 
najväčší odpor?
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Jen blázen by věřil de-fektu.
Možná už jste někdy slyšeli o breathariánech, tedy 
lidech, kteří se rozhodli vymanit ze závislosti na 
potravinářských korporacích a přestali jíst. Tedy ne 
tak docela. Přestali jíst potraviny a začali se živit pouze 
vzduchem. Jeden z nejznámějších breathariánů 
Henri Monfort dokonce na toto téma pořádá 
přednášky, které jsou ke zhlédnutí i na Internetu. 
Nebudeme vás ale tímto dále zdržovat a půjdeme 
rovnou k věci. Breathariánsví je velice rozšířené 
a má mnoho následovníků. Indický vzduchožrout 
Prahlad Jani prý dokonce kolem sebe shromažďuje 
stovky praktikantů této vzduchodiety a také nabízí 
své služby agentuře NASA a chce k tomuto způsobu 
stravování vycvičit její kosmonauty. Z této informace 
ale vyvstává zásadní otázka: Co sakra budou ti 
kosmonauti ve vesmíru žrát, když tam vzduchu 
není zrovna na rozdávání? V naší redakci jsme přišli 
na řešení. Je jím paperiánství. Tento zbrusu nový 

způsob stravování jsme vymysleli sami a také jsme 
si ho nechali patentovat. Hlavní výhoda tohoto jídla 
je skladnost v syrovém, tedy nesloženém stavu. 
Přinášíme vám (doslova) malou ochutnávku jednoho 
z našich dietních paperiánských jídel. Jak jinak než 
guláš s pěti knedlama. Návod ke složení myslím 
není potřeba, stačí jenom trocha nějakého jedlého 
lepidla. Tento guláš se nekazí, takže ho klidně můžete 
mít celý semestr vedle počítače a prostě až jednou 
budete mít hlad, tak ho slupnete. 
Dobrou chuť.

Speciální příloha: Bublinka s vůní guláše

Studenti FEKTu i neFEKTu 
nesmí věřit de-fektu.

de-fekt
Breathariánsví už 
není IN
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