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Úvodní slovo
Svět kolem nás se pořád mění. Slovy jistého docenta,
„v životě neexistuje harmonický ustálený stav“. Každá
změna samozřejmě dává prostor pro nový začátek
a většinou je snaha měnit věci k lepšímu. Jsou určitě
i výjimky, většina z nich se rodí ve vládě a ty ostatní
lze zaznamenat na výplatní pásce. Uvidíme časem,
jak se projeví změna šéfredaktora.
Snažili jsme se vyjít vstříc vašim požadavkům
a návrhům vzešlým z dotazníku. Uvítáme i další
návrhy nebo kritiku, nebojte se nám napsat na
efekt@sps-fekt.cz. Na maily odpovíme, a pokud to
půjde, vyhovíme jim.
Martin Žák
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e-fekt zprávy
Workshopy LabVIEW

Od 2. týdne semestru budou probíhat na VUT
workshopy zaměřené na použití LabVIEW. Více
informací naleznete na czech.ni.com/vut.

obstál u akreditační komise. Nicméně zkratku oboru
by už nebylo tak snadné změnit a znamenalo by to
nejspíš odklad udělení akreditace o další rok. Zkratka
oboru je tedy podle původního názvu J-ZRT.

Část URELu zústává
Purkyňově 118
Podnikatelka
děkana

má

nového

Doc. Škapa 1. února 2013 vystřídal ve funkci děkana
doc. Putnovou. Na VUT je nyní jediná fakulta, kde
funkci děkana dělá žena. Hádejte která :)

VUT opět rozdává stipendia
za SŠ výsledky

na

Laboratoře a počítačová cvičení, která zajišťuje
UREL, se přestěhují na T12 až v dubnu. Důvodem
je prozatímní nepřipravenost nového objektu na
zařízení tohoto ústavu.

STUDENT EEICT 2013

Konference studentské tvůrčí činnosti proběhne
25. 4. 2013, ale do 4. 3. 2013 je termín odevzdání
soutěžního příspěvku. Studenti na sebe mohou
upozornit firmy a také získat zajímavé finanční
odměny. Více info na www.feec.vutbr.cz/EEICT

Celkem 3 000 000 Kč rozdá VUT mezi 500 nejlepších
prváků, kteří přijdou od následujícího roku na VUT.
Hodnotit se bude výsledek u společné části maturitní
zkoušky, přičemž univerzita dodává, že preferuje ty,
kteří si zvolí matematiku a angličtinu.

FEKT je poprvé v historii
v jednom areálu
Profesor Vrba získal Cenu
Zprovoznění budovy Technická 12 (také nazývána
města Brna
Kolejní 5) má pro FEKT význam i z toho pohledu,
že se všechny budovy fakulty poprvé od vzniku
nachází v jednom areálu. Před třemi lety museli ještě
studenti na některou výuku dojíždět na Údolní, ještě
minulý semestr byl FEKT na Technické 10, Kolejní 4
a Purkyňově 118, ale teď už ne.

Nový bakalářský
Audio inženýrství

program

Tento akademický rok byl poprvé spuštěn obor
Angličtina v elektrotechnice a příští to bude Audio
inženýrství – jediný svého druhu v ČR. Audio
inženýrství je meziuniverzitní obor, kde část výuky
bude probíhat na FEKTu a část na Janáčkově akademii
múzických umění (JAMU). Obor měl původně nést
název Zvuková režie a zvuková technika, ale ten
musel být z byrokratických důvodů změněn, aby
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Ředitel centra CEITEC na VUT a bývalý děkan Fakulty
elektrotechniky a komunikačních technologií,
profesor Radimír Vrba, získal Cenu města Brna pro
rok 2012 za působení v oblasti technického pokroku.

Výběrové řízení na Erasmus

25. ledna proběhlo výběrové řízení na výjezdy do
zahraničí přes Erasmus. Z celkem přihlášených
46 studentů prošlo výběrovým řízením 40.

Motivační stipendium
doktorandy

pro

Na základě doporučení předsedů všech oborových rad
doktorského studia na FEKTu bude v roce 2013 z fondu
mimořádných stipendií proděkana vyčleněno 500 000 Kč
jako odměna pro prezenční doktorandy, kteří odevzdají

svoji doktorskou práci před ukončením standardní
prezenční doby studia, tj. do 4 let od zahájení studia.
Práce musí být odevzdána nejpozději do 31. 8. 2013
a obhájena nejpozději do 31. 12. 2013. Při odevzdání
práce musí doktorand doložit písemný souhlas

svého školitele s doporučením k udělení stipendia
a předpokládaným závazným termínem obhajoby.
Jednorázová odměna ve výši 20 000 Kč se bude
vyplácet postupně, až do vyčerpání vyčleněné
částky.

Aktuální počty prváků, kteří postoupili do letního semestru
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Ze světa techniky
B r i t o v é
z
European
B i o i n fo r m a t i c s
Institute
našli
způsob,
jak
celou
databázi CERNu zapsat
na médium o hmotnosti
40 gramů. Prakticky předvedli,
jak lze zapisovat digitální informace
do DNA. Zjistili, že by tímto způsobem
bylo teoreticky možné dosáhnout hustoty
455 EB (exabajtů, tj. 455 × 1018 bajtů – tedy
hrozně moc bajtů) na jeden gram hmotnosti.
Porovnávat tuhle hodnotu třeba s DVD asi
nemá smysl. Myšlenka uložení všech filmů
a hudby do DNA je lákavá, Britové navíc
přišli s možností zachovat data pro další
generace jednoduše zakomponováním této
DNA do živých organismů (což znamená
zajištění reprodukce), nicméně 12 tisíc
dolarů potřebných pro zapsání jednoho megabajtu
momentálně nemám. Pokud se na to ale někdo
cítíte, určitě nám pak pošlete fotky své štěkající
filmotéky.
technet.idnes.cz, cnn.com
Revoluci v archeologii se snaží přinést univerzita
v Southamptonu. Největší scanner v Evropě má
totiž umožnit archeologům zjistit, co se ukrývá
pod povrchem, aniž by museli kopnout do země.
Rozlišovací schopnost takového přístroje je přitom asi
0,1 mm (to je zhruba tloušťka lidského vlasu). Pokud
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přidáme poměrně vyspělý vizualizační software, který
dovede takto oskenovaný nález zobrazit v plném 3D,
jedná se už o docela slušnou frajeřinu. Snad by se
touto cestou dalo i zjistit, jestli do vašeho čízburgeru
nezapomněli dát okurku, než zaplatíte.
bbc.co.uk
S příznačným názvem Winbot se letos na jaře
objeví na trhu jednoúčelový robot na mytí oken.
Na okna se prostě přisaje. Svou okenu ale můžete
vyhodit nebo věnovat místnímu notorovi, protože
k tomuto pomocníkovi vám výrobce dodá i vlastní
prostředek. Ten nastříkáte na předek robota a robot
začne samovolně čistit vaše okna systematicky po
pomyslných řádcích. Pokud narazí na rám, vezme to zas
na druhou stranu. Dražší model si poradí i s povrchy bez
rámů (např. zrcadly). Podle zkušeností uživatelů okna
vyčistí celkem slušně a za cenu zhruba 300 dolarů není
Winbot špatným pomocníkem. Budete ale muset ke
každému oknu vyvést zásuvku, protože baterie je zde
jen pro případ, že vám v té zásuvce „nepojede šalina“.
news.yahoo.com

Vědci překvapivě zjistili, že většina lidí rozezná umělou
ruku podle toho, že její majitel nedovede pohybovat
prsty. Proto jistý Angličan přišel s protézou, která
pohyb prstů umožňuje. Kromě toho dovede také
otáčet palcem a zápěstím ještě o něco lépe než
„živá“ ruka. Tato novinka se nazývá i-Limb a už ji stihli
vyzkoušet mnozí veteráni válek v Iráku a Afghánistánu.
Ovládání je zabezpečeno několika elektrickými
senzory, které zaznamenávají i nepatrné svalové
pohyby zbytku končetiny, a počítač je následně
transformuje v přirozené pohyby. Sice je třeba chvíli
se tomuto způsobu ovládání učit, ale dle uživatelů
je to jako hra na hudební nástroj – člověk si zvykne.
Majitelé této náhrady ji hodnotí jako „naprosto
úžasnou“. Aby taky ne, třeba takový skladník ve
šroubárně musí být vyhlášen zaměstnancem měsíce,
když dovede zápěstím otáčet o 360 stupňů. I ten
Vergilius by se takto jistě četl lépe.
cnn.com
Německá firma Lernstift vyvinula pero, které vás
nenechá udělat chybu. Dovede rozeznávat vaše tahy
a porovnávat je s tvarem jednotlivých písmen z databáze
a na základě toho vás vibracemi upozorňovat na chyby.
V jednom módu vás bude otravovat pokaždé, když se
napsané písmeno bude příliš odlišovat od vzorového,
v dalším módu zavibruje jednou při chybě v hláskování,

dvakrát při pravopisné chybě. Ve vývoji
tohoto pera chtějí jeho tvůrci pokračovat
a přidat např. možnost připojení k počítači
nebo snímání působeného tlaku. Až to pero
někdo naučí česky, bude z něj grammar nazi
pro každého.
wired.co.uk, cdr.cz
Chlapci z Microsoftu pracují na softwaru,
který bude předpovídat budoucnost.
Takový program by podle jeho vývojářů
měl umět třeba určit nadcházející období
sucha nebo rozšíření epidemií, a to na
základě novinových titulků! Počítač si
jednoduše nastuduje archivy NY Times,
případně se zeptá tety Wiki, a má jasno.
Kromě přírodních katastrof se prý dočkáme
i předpovědí občanských nepokojů, nebo
snad i demonstrací a státních převratů.
V prodělaných testech se dosáhlo úspěšnosti mezi
70 a 90 procenty. Microsoft neplánuje zpřístupnit
projekt veřejnosti, takže pořád ještě nebudeme
vědět, jaké otázky budou u zkoušky. No, hlavně aby
se k tomu nedostal ani Kalousek.
bbc.co.uk, news.yahoo.com
Martin Žák

Kalendář
11. 2.–10. 5.
13.5.–14. 6.

13 týdnů výuky počínaje lichým týdnem
zkouškové období (5 týdnů)

3. a 5. ročník studia
6. semestr Bc. programů
12 týdnů výuky

4. semestr NMgr. programů

11. 2.–3. 5.

zkouškové období

6.–31. 5.

6.–24. 5.

odevzdání zkušebních zpráv a kontrola
studijních výsledků

3.–7. 6.

27.–31. 5.

odevzdání bakalářských/diplomových
prací

do 7. 6.

do 31. 5.

recenze prací, kontrola výsledků studia

10.–14. 6.

3.–7. 6.

SZZ

17.–21. 6.

11.–13. 6.

promoce

9.–12. 7.

8.–10. 7.

Volné dny: 1. 4. (Velikonoční pondělí), 1. 5. (středa; svátek práce), 8. 5. (středa; Den osvobození od fašismu)
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Víte, kdo rozhoduje o přijímačkách, o stipendiích, o
zahraničních stážích nebo o tom, kolik a za co fakulta utratí?
Víte, kdo je na fakultě „u moci“? Představíme vám nejdůležitější orgány fakulty.

Akademický senát FEKT

Tím nejvýše postaveným orgánem je akademický
senát (AS), který se dá přirovnat k poslanecké
sněmovně. Senát musí ze zákona mít každá fakulta
(„malý senát“) i univerzita („velký senát“). AS FEKT
se dělí na komoru akademických pracovníků (KAP;
po jednom z každého ústavu, celkem 12) a na
studentskou komoru (SK; 7 členů). Každá komora má
svého předsedu, který je zároveň místopředsedou
celého senátu. Kromě nich má senát samozřejmě
i svého předsedu (aktuálně doc. Steinbauer). Senát
má tříleté funkční období a volit i navrhovat členy
smí jak studenti, tak akademičtí pracovníci.
Akademický senát se zabývá především
projednáváním a schvalováním předpisů. Senátem
musí projít mimo jiné pravidla přijímacího řízení,
vnitřní předpisy fakulty, dlouhodobý záměr fakulty
nebo rozpočet. Mimo to má pravomoc odvolat
děkana nebo jej naopak jmenovat.
Jednání senátu probíhají zpravidla jednou
měsíčně v zasedací místnosti děkanátu a jsou
veřejná. Z každého jednání je vyhotoven zápis, který
se následně objeví na webu fakulty, kde lze najít
i podrobný seznam senátorů.
Studentům je umožněno komunikovat s vedením
nebo s jednotlivými pracovníky i prostřednictvím
senátorů. Pokud máte např. problém se zápočtem
(nebo s jinou studijní záležitostí) a z jakéhokoliv
důvodu nechcete komunikovat přímo s vyučujícím
nebo garantem předmětu nebo se touto cestou
problém nevyřešil, můžete kontaktovat některého
ze senátorů, kteří se budou snažit situaci vyřešit.
V takovém případě budete chtít nejspíš využít
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některého ze studentských senátorů, kteří si vaši
situaci nejspíš lépe představí. Stejně tak můžete
požádat někoho z SPS (někteří z členů SPS jsou
zároveň členy senátu).

Kolegium děkanky

Dalším důležitým tělesem je kolegium děkanky
(KD). Kromě samotné děkanky a jejích poradců
jsou členy i proděkani, tajemník fakulty, předseda
AS, předseda odborů a správce ISu. Jednání KD
probíhají každé dva týdny a každé druhé se stává
tzv. rozšířeným kolegiem děkanky, kdy jsou pozváni
i vedoucí jednotlivých ústavů. Na KD se obvykle
o ničem nehlasuje, jednotliví členové jeden po
druhém informují ostatní o důležitých skutečnostech
a událostech. Přednesou se zde probíhající projekty,
soutěže, změny ve vyučovaných předmětech,
zadávají se tu také různé úkoly, je-li to třeba.
I zde mají studenti svého zástupce, přes kterého
mohou komunikovat s vedením při řešení palčivých
problémů. V současnosti je to Tomáš Mejzlík.
Zápisy z KD jsou taky k dispozici na webu fakulty.
Není od věci je sledovat, často se na KD probírají
záležitosti, které se týkají každého studenta.

Co ještě?

Kromě AS a KD existují i různé rady (např. Vědecká
rada, Rada studijních programů) a komise
(legislativní, ekonomická, disciplinární atd.), jejichž
činnost je rovněž zaznamenávána v dostupných
zápisech.
Existuje samozřejmě i celouniverzitní senát
(AS VUT) a Kolegium rektora (KR). Na VUT působí
mnoho dalších útvarů: Centrum podpory projektů,

Útvar vnějších vztahů, Útvar kvality, ale taky třeba
Dozorčí rada kolejí a menz a mnoho dalších.
Aktuální dění jak na fakultě, tak na VUT se SPS
snaží sledovat a informovat
o něm na Facebooku nebo
zde v e-fektu, pokud vás to ale
zajímá, můžete sledovat zápisy
dostupné na webových stránkách
feec.vutbr.cz/uredni_deska/index.php.cz.

Jak to chodí ve
světě?
Vliv studujících na to, jak školy fungují, je u nás
v porovnání s ostatními evropskými zeměmi
(s výjimkou Slovenska a do jisté míry i Polska) značný.
Zejména v západní Evropě školy dnes ovládají buď
akademici, a/nebo ministerstvem jmenovaní
manažeři. Situace se ale v jednotlivých zemích
výrazně liší a souvisí také s obecnější politickou
kulturou.
Třeba ve Finsku v zákoně žádný přímý vliv studentů
není, ale na většině vysokých škol jsou zapojení do
jejích poradních orgánů a k jejich hlasu se významně
přihlíží.
V Německu se dokonce situace liší v jednotlivých
spolkových zemích a jednotný model tam není,
stejně jako ve Švýcarsku. V Rakousku (podobně
jako ve Francii) je studentská reprezentace výrazně
politizovaná, fakticky založená na mládežnických
organizacích hlavních politických stran.
Pro východní Evropu tahle politizace typická není
a studentské zastoupení v rozhodování je častěji
zakotveno v zákonech. V posledních letech je ale
jasná tendence studentský podíl na rozhodování
omezovat – stalo se to v omezené míře v Maďarsku
a poměrně drasticky v Rumunsku, kde byl po
poslední reformě studentský hlas v některých
konkrétních věcech omezen (účast na volbě rektora).
Miro Jašurek

Kdo jsou SPS?

Studenti pro studenty jsou bandou dobrovolníků,
největší na VUT svého druhu, jež si dala za úkol bavit
vás studenty po celý akademický rok. Pořádáme
pro vás peckové akce v čele s populárním open-air
festivalem Hudba z FEKTu, který opět, teď již
pošesté, přichází v září na začátku semestru. Den na
palačáku nabitý pohodou a studentskou muzikou a
uzavřený profesionálními kapelami je tady pro vás
samozřejmě zadara a všichni jste srdečně zváni.
Zabavit se taky můžete přijít na naši nejbližší
velkou akci – Běh na 53, který se uskuteční tradičně
v dubnu, a vzhledem k velkému stěhování FEKTu
bude trochu jiný a jinde, než jste zvyklí. Sledujte naše
aktuality a přijďte se proběhnout pro hezké ceny,
zkusit netradiční disciplíny nebo podívat se, jak běží
děkanka nebo roboti z ústavu automatizace.
Mohli jste o nás slyšet i na jiných akcích, každý,
kdo kdy byl v Terči (nebo nově už v Yachtu) na BTBIO
párty, STARTpárty nebo na Stezce odvahy, ví, že jsme ji
spáchali právě my. Každým rokem pro vás vymýšlíme
taky něco nového, jako třeba posledně jsme to
zkusili s florbalovým zápasem nebo LAN-párty.
A aby se neřeklo, že stále jenom kalíme, znáte nás
taky díky časopisu e-fekt a příručce prváka, které
vydáváme. Pomoct prvákům má za cíl náš projekt
perFEKT assistance, ostatní studenti nás můžou
využít jako spojku mezi vedením fakulty nebo SK AS.
Příkladem je každoročně pořádané setkání studentů
s vedením a řešení vašich stížností u kompetentních
osob. Taky otázka studia nám není cizí, což
reprezentuje spolupráce s fakultou na dotazníku ke
kreditové sazbě předmětů.
Rovněž nám není lhostejné, co jíme a kolik za to
platíme. To se odrazilo na iniciativě „Stop drahým
menzám“, prostřednictvím které někteří naši členové
vyjednali úpravu poměrů v menzách ke spokojenosti
studentů a rozvinuli spolupráci a diskuzi i do
budoucna.
Jak vidíte, žádná aktivita nám není cizí a každý
si s námi přijde na své. A to vše děláme jenom pro
zábavu a dobrý pocit, ale hlavně pro vás! :)
Je ti sympatická myšlenka SPS? Můžeš se také
zapojit, stačí napsat na vedouci@sps-fekt.cz.

www.sps-fekt.cz
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Jak se nezbláznit
Už se vám někdy stalo, že jste si zkouškové
naplánovali pohodově, ale ono to nějak nevyšlo?
Zkoušky se hromadily, termíny posouvaly, bylo jich
tolik, že jste museli po vzoru doktora Who použít
stroj času? Máme pro vás špatnou zprávu. S tímhle
vám nepomůžeme. Ani moudrý Shitashi vám s tím
nepomůže. Dokonce ani Samantha Carterová ani
Adam Savage nebo Jamie Hyneman. Všichni jsou na
to krátcí…
Ale nezoufejte! Jsou na světě naštěstí i věci, ve
kterých vám jsme schopní poradit. A nenabízíme
vám jen jednu radu, dokonce ani dvě rady, no ba co
víc, dokonce ani tři rady! Rovných šest rad, a zcela
zadarmo! No, teď by možná bylo na místě napsat,
s čím že vám to chceme radit. Ano, středobodem
tohoto článku jsou závěrečné práce a návod na to,
jak se z nich nezbláznit. Jak by řekl klasik: budiž rada
první!

Jezte!

Důležité je především dobře a hodně jíst. Umíte
vařit? Tím lépe. Pokud umíte vařit, je to skvělá
příležitost, jak přijít na nové nápady. Popusťte uzdu
své fantazii a relaxujte na vlně chuti. Zázvor s lilkem?
Čokoláda se slaninou? Všechno je možné, když
píšete závěrečnou práci. Buďte na koni! Možnosti
jsou neomezené!
Pokud náhodou patříte mezi těch pár chudáků,
kteří vařit neumí, nebo pouze nemáte kuchyň,
nezoufejte. Nechte se pozvat na oběd k vašim
kamarádům. Můžete si zahrát na Babicovy
pejsko-kočičí dobroty. Nic neprohloubí přátelství
(ano, o lásce to platí zrovna tak) tak jako odpoledne
strávené na pohotovosti.
Kamarádství je totiž dobrým zdrojem informací.
Informací k vašim závěrečným pracím. No nesmějte
se. Kamarád ve své diplomové práci pracoval na
robotu šmírákovi. Kde přišel na tento nápad, je
zřejmé. No a pokud nemáte žádné kamarády a jste
„forever alone“, máme pro vás další dobrou radu!

Spěte!

Ó ano! Nic nepotěší chudáka studenta víc než
spánek. Nevím jak vy, ale my toho přes semestr
moc nenaspíme. Ono totiž výše zmíněné získávání
informací od přátel zabere docela dost času. Na
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kvalitní výměnu informací je třeba se někde sejít,
posilnit se a věnovat tomu jistý čas.
A proto se nám zdá, že přes každé zkouškové
(naše zdroje se rozutečou do všech koutů galaxie) se
vyspíme více než přes semestr. Co je lepší? Učit se,
dokud z vás není zombie? Nebo jít spát a načerpat
energii na další den? Vždyť ráno je moudřejší večera.
Je vědecky prokázáno, že dobře najezený a vyspaný
člověk pracuje s vyšší intenzitou, než člověk strádající
hladem a nedostatkem spánku.
Na předchozích řádcích jste si mohli povšimnout
decentního náznaku další dobré rady. Ne? Tak ne.

Inspirujte se!

Došla vám slova? Nemáte žádné nápady?
Nevíte, jak dál? Potřebujete pomoct, poradit,
žádná z předchozích rad vám nepomohla nebo
jen potřebujete někomu říct, že svět je ošklivé
místo k žití? Běžte si pro inspiraci. Kam? Za svými
spolužáky. Kde? Kdekoli, například do hospody, to
je ideální místo, kde vzniká spousta nápadů, šíří
se rozumy všemi směry a zaručujeme, že přijdete
s novými myšlenkami. Kde myslíte, že Edison přišel

z psaní bakalářky
by pozorovat padající popel z cigarety, přemýšlet
o smyslu života a se soumrakem dopíjet poslední
mililitry kávy. Mnohem lepší než si nechat padat
jablka na hlavu! Zkrátka je to vynikající způsob
odreagování se. Pokud se opravdu nechcete
vydat na cestu nikotinu a kofeinu, zkuste jiný druh
přestávky.
Skyrim. Ano! Devět z deseti již promovaných
inženýrů doporučuje hrát Skyrim. Proč? Proč ne!
Dostanete se do jiného světa, který vám pomůže
naprosto zapomenout na starosti všedních dní,
jako jsou hlad, únava, žízeň, pěna u úst, puzení
odskočit si nebo psaní bakalářky. A navíc bonus!
Draci!
Jakýkoli jiný druh prokrastinace – facebook, 9gag,
sledování sportovních utkání, koukání do zdi, na
spolubydlící, cokoli, co vás napadne.

Když to nejde jinak,
sportujte!
s myšlenkou na tu divnou svítící věc, která už se
skoro nedá koupit? Bingo! Potřeboval přece ve
své oblíbené špeluňce vidět na karty. Inspirujte se
Nobelem, který ve své oblíbené hospůdce dostal
takovou bombu, až se mu rozsvítilo.
Konzultujte vždy s těmi, kteří vědí, o čem mluvíte.
Se zkracující se vzdáleností od výčepu koncentrace
těchto lidí roste. Jak už to tak bývá, když vám dochází
nápady k vaší práci, máte spousty jiných nápadů,
které upotřebí někdo jiný. Třeba vaši spolužáci nebo
vaše babička.

Udělejte si přestávku!

Už máte dost Internetu, spolužáků, jídla (to bychom
se divili) a spánku? Běžte si zaběhat, pročistit hlavu
a protáhnout tělo. Ano, kromě jater a ledvin je třeba
cvičit i svaly (to znamená nejen bicepsy při zvedání
škopků, ať nedojde k mýlce). Běhejte, cvičte, hrajte
fotbal, dělejte cokoli, co vás napadne. My k tomu
moc nemáme co napsat, protože tenhle bod v našich
životech neprovozujeme. Divíte se? Člověk se u toho
akorát zapotí a stejně tak dobře se odreagujete jinou
tělesnou aktivitou. Ale o tom až příště!
Slíbili jsme šest rad? Asi jo. Takže poslední rada
zní: sedněte na zadek a začněte psát dřív, než vám
někdo napíše, že už nestudujete!
Lucie Sára Jurčová a Pavel Kuba

No samozřejmě, přestávky. Ty se nesmí opomíjet,
je třeba je dělat vždy, když se přistihneme, že
neděláme, co máme. Okamžitě si v tomto případě
naordinujte nějakou pauzu. A jak má taková správná
přestávka vypadat?
Cigareta a kafe. Nekouříte, nepijete? Tak to máte
blbý. Ono se to nezdá, ale na balkóně se dá vymyslet
spousta věcí a nápady chodí samy. Co by Newton
dal za to, kdyby mohl kouřit na balkoně (on teda
mohl, ale jeho matka mu to zakazovala)? Mohl
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Rozhovor
s děkankou
FEKTu
Prof. Jarmila Dědková je absolventkou FEKTu
(dříve FEI) a od roku 2010 také děkankou. Má za
sebou mnoho úspěchů, ať už vědeckých, nebo těch
spojených s vedením fakulty. Ačkoliv je časově
velmi vytížená, udělala si na nás čas a poskytla
nám rozhovor. Setkali jsme se před budovou T10 a
společně šli do její nové pracovny na T12. Cestou
jsme dvakrát zabloudili, nakonec jsme ale našli
tu správnou místnost. Náš rozhovor trval zhruba
hodinu, přinášíme vám jeho přepis.
Jaké hodnoty jsou pro Vás v životě nejdůležitější?
V první řadě si myslím, že každý máme zodpovědnost
za své zdraví. Dále potom rodina a co do komunikace
je pro mě velice důležitý smysl pro fair-play.
Co ráda děláte ve svém volném čase?
Když zrovna nejsem ve škole, tak vzhledem
k charakteru mých povinností (je to převážně
sedavé zaměstnání) se věnuji sportu, aby byla jakási
rovnováha a duševní hygiena. Když je toho času
víc, ráda čtu, poslouchám hudbu a věnuji se třeba
dalšímu studiu toho, co mě zajímá.
Je na světě nějaké místo, kam byste se chtěla
podívat, a zatím se Vám to nepodařilo?
Sny mívá člověk různé, a pokud se nemám omezit jen
na Zemi, docela ráda bych (kdybych měla příležitost)
se proletěla nějakým raketoplánem a podívala se na
Zemi z trochu jiné perspektivy. Ale vím, že tohle se mi
asi splnit nemůže. Jinak velice ráda cestuji a jedním
z těch větších snů je podívat se do Jižní Ameriky
(Peru, Brazílie a tyto končiny) a poznat zdejší život,
jaký ve skutečnosti je, ne jen zprostředkovaně přes
různé tištěné nebo filmové dokumenty.
Existuje podle Vás ve společnosti něco, čemu je
věnována mnohem větší pozornost, než je vhodné?
Nebo naopak něco, co by si pozornost zasloužilo,
a moc se o tom nemluví nebo neví?
V současné společnosti hodně vládne komerce. To je
podle mě velká škoda, protože už se nevěnujeme tolik
naukám o přírodě, přestáváme rozumět přírodním
zákonům a pak je neumíme ani v plném rozsahu
využívat při řešení různých problémů. Mnohem větší
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pozornost by si zasloužily aktivity, které by vedly ke
komplexnímu ozdravění celé společnosti.
Kdo Vás v životě nejvíce inspiroval? Měla jste někdy
někoho za vzor?
Jedním takovým vzorem byl můj učitel fyziky
na gymnáziu, který byl vynikajícím prototypem
výborného pedagoga i odborníka. Jinak vlastně
vzhlížím ke všem těm, co něco dokázali ve svém
oboru, a vím, že když se člověk o něco zasadí, tak se
dá dosáhnout výsledků.
Byl to ten fyzikář, kdo Vás motivoval dát se na
vysokou školu?
Jsem absolventkou naší fakulty, i když jsem popravdě
neměla zpočátku záměr jít studovat přímo elektro.
Vždycky mě bavila matematika a fyzika a chtěla
jsem být učitelkou. Chtěla jsem jít studovat právě
tyto dva obory na pedagogické fakultě, ale tehdy
mi bylo doporučeno jít studovat technický obor. No
a jak vidíte, nakonec jsem stejně dostala příležitost
věnovat se i pedagogice.
Je to důvod, proč jste na fakultě zůstala a začala učit?
Už jako studentka jsem byla aktivně zapojena do
studentské vědecké činnosti a po dokončení studia
jsem využila možnost zůstat na fakultě na studijním
pobytu a později na doktorském studiu. Na vysoké
škole se automaticky předpokládá, že se budete
věnovat pedagogické i výzkumné činnosti.
Dají se tyhle činnosti vůbec skloubit s funkcí
děkanky?
Určitě se to dá skloubit, stále jsem zapojená do výuky,
i když s ohledem na ostatní povinnosti v menším

rozsahu. Ráda pracuji se studenty a chtěla bych
v pedagogické práci i nadále pokračovat. Musím
podotknout, že na ústavu (UTEE – pozn. red.) mi
vycházejí vstříc a vždycky se dohodneme nejen na
rozsahu výuky, ale i na vhodném rozvrhu. Využívám
také možnost vyučovat v kombinované formě studia,
kdy se časová zátěž přesouvá na soboty a v pracovních
dnech pak nejsem tolik časově vázaná. Někdy je
náročnější všechno skloubit, ale většinou se to daří.
Kdy jste si uvědomila, že chcete být ve vedení
fakulty?
Mým cílem to nebylo. Nejdříve jsem byla navržena
na člena akademického senátu, kde jsem několik let
pracovala v legislativní komisi a seznámila se s platnými
předpisy fakulty i univerzity. Před volbami děkana
v r. 2002 mě oslovil prof. R. Vrba (tehdy byl pověřený
funkcí děkana), jestli bych neměla zájem pracovat
v jeho týmu (proděkan pro bakalářské studium).

nějakého dobrého výsledku, který přinese ostatním
nějaké zlepšení, ať už studentům, nebo pracovníkům.
Pak nelitujete vynaloženého úsilí a práce vás baví.
Napadá Vás nějaký konkrétní příklad?
Tak asi teď z poslední doby dokončení stěhování
fakulty do komplexu budov v areálu Pod Palackého
vrchem. Mimořádně se o soustředění pracovišť
fakulty do jedné lokality zasloužil především
předchozí děkan prof. R. Vrba, který neustále usiloval
o přidělení finančních prostředků na výstavbu budov,
které by užívala výhradně naše fakulta. I když se jeho
záměr koncentrovat fakultu na jednom místě začal
realizovat ke konci jeho funkčního období, jsem moc
ráda, že se jeho vize v letošním roce naplní.
Současnému vedení se během posledních tří let
podařilo získat prostředky na dostavění laboratoří,
které fakultě dlouhodobě chyběly. Je to laboratoř
vysokého napětí a zkratová zkušebna, které ponesou

„Učení je moje priorita.“
Protože mi byla problematika studia vždy velmi blízká,
souhlasila jsem. Ale nikdy předtím mě nenapadlo, že
bych mohla ve vedení fakulty někdy pracovat.
Litovala jste někdy toho rozhodnutí?
I když práce v této oblasti nebyla vždycky jednoduchá,
nelitovala jsem. Byla to vynikající příležitost vidět
život fakulty z úplně jiné perspektivy, objektivněji
a v širších souvislostech.
Byly někdy momenty, kdy jste si řekla „Jo, tahle
práce má smysl!“?
Určitě. Jedním příkladem může být přechod
z papírové studijní agendy na elektronickou. Umožnil
zjednodušení administrativní práce, snížení časové
náročnosti, zjednodušení komunikace se studenty.
Byl to jeden z prvních velkých úkolů, který se řešil
a který se povedl. Vždy, když se podaří zjednodušit
složité procesy a vznikne časový prostor pro jiné
aktivity, má pro mě tato práce smysl. Když vidíte, že
vaše práce je pro ostatní přínosem, je to pro vás i ta
správná motivace.
Co Vás na této práci nejvíc baví nebo naplňuje?
Baví mě, když se daří stanovené záměry fakulty plnit
a posunovat věci kupředu, když se podaří dosáhnout

název Vědeckotechnický park prof. Lista.
Kromě toho se právě začíná realizovat další
projekt, a to rekonstrukce Technické 8. Tam jsou
v téměř havarijním stavu především silnoproudé
rozvody a vytápění budovy. Po dokončení projektu
by měly být všechny prostory fakulty na stejné
uživatelské úrovni.
V oblasti studijní se v poslední době podařilo
získat akreditaci dvou nových mezioborových
studií. Prvním z nich, jehož přípravu jsme zahájili už
v předchozím období, je bakalářské mezioborové
studium Angličtina v elektrotechnice a informatice.
Dalším je bakalářský mezioborový program Audio
inženýrství. Nebylo jednoduché akreditaci získat, ale
věděli jsme, že smysl to má a že absolventi naleznou
zajímavé uplatnění a praxe o tyto odborníky
má zájem. Navíc se rozšíří nabídka klasických
elektrotechnických oborů o zajímavá mezioborová
studia. Dále jsme získali akreditaci pro doktorské
mezioborové studium Biomedicínské technologie
a bioinformatika, které navazuje na bakalářské
a magisterské studium stejného zaměření.
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Má přestěhování na T12 kromě výhod i nějaké
nevýhody?
Kromě toho „přechodného děje spojeného
s přemístěním pracovišť“? Myslím, že nemá. Nevidím
do budoucna nic negativního. To, že budeme
pohromadě, jednoznačně posílí vědomí příslušnosti
k „elektrofakultě“ a určitě usnadní komunikaci
mezi výzkumníky i studenty při řešení některých
mezioborových problémů.
Názory některých kolegů z jiných fakult jsou
takové, že studenti by měli být koncentrováni spíše
v centru města, aby lépe poznali kulturu a jeho
historii. Já si nemyslím, že je to nutné. Jako nevýhodu
vidím nutnost soužití s obyvateli města, kteří nemusí
mít vždy pochopení pro aktivity charakteristické pro
studentský život. Nemyslím si, že je špatně, že náš
vzdělávací kampus je vybudován právě na okraji
města. Vzdálenost do centra není tak velká, aby se
tam studenti v rozumné době nemohli přemístit.
Výhodou je také, že jsou zde soustředěni studenti
i několika fakult – fakulty chemické, fakulty strojního
inženýrství, fakulty podnikatelské – a možná se sem
v budoucnu přemístí i fakulta výtvarných umění.
Když mluvíte o těch volnočasových aktivitách,
nabízí nový areál nějaké vyžití v tomto směru?
Fakulta sice žádná vlastní sportoviště nemá, ale
myslím, že je třeba studenty k tomu sportu nějak
přitáhnout, protože není možné, aby jenom seděli
„nad protokoly a studijními materiály“. Pokud
bychom pro to mohli něco udělat a bude to v našich
silách, určitě to budeme podporovat. Možná by bylo
dobré, kdybyste s nějakými nápady přišli vy, můžete
třeba udělat anketu mezi studenty. My se snažíme
už dlouho pana tajemníka přesvědčit (smích), aby
tady byl bazén, VUT (nejen naše fakulta) by si bazén
zasloužilo. Myslím, že plavání populární je, svědčí
o tom zájem studentů o plavání v rámci nepovinného
předmětu TV. Pokud by se podařilo přimět studenty
ve větší míře ke sportování, bude to pro ně samotné
bezesporu prospěšné.
Tím jste mi nahrála na další otázku. V posledních
letech se neustále budovalo (K4, T10, T12), teď se
plánuje rekonstrukce T8. Umí si vedení po takové
době vůbec představit, že už by se nic nestavělo?
Dokončením rekonstrukce a modernizace budovy
na Technické 8 rozsáhlé investiční akce spojené
s výstavbou budov pro fakultu skončí. Není záměrem
fakulty se rozpínat, ale udržet současný stav
a orientovat aktivity zejména do oblasti vzdělávání
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a výzkumu, na využití nových špičkových technologií.
V současné době končí realizace dvou významných
fakultních projektů (SIX a CVVOZE), s celkovou
finanční dotací asi 600 milionů korun. V rámci
projektů budou vybudována dvě výzkumná centra
vybavená moderními špičkovými technologiemi,
které se budou využívat pro výzkumné účely, ale
také ve výuce. Jakmile budou centra dobudovaná,
přejdeme do fáze jejich využívání a vytváření
hodnocených výsledků odborné a výzkumné
činnosti. Věřím, že pak se těžiště fakultních aktivit
přesune právě tímto směrem.
Je reálné, aby se elektronické podoby dočkala
i veškerá skripta?
Vzhledem k počtu předmětů, které v rámci studijních
programů existují, si nemyslím, že je to na sto
procent reálné. Tento úkol částečně řeší doc. Fiedler
a rámci fakultního projektu, který je zaměřen právě
na inovaci studijních materiálů a jehož součástí je
i příprava jejich elektronické verze. O detailech vás
bude určitě informovat. V minulých letech získala
fakulta významnou finanční podporu právě na
přípravu elektronických skript pro kombinovanou
formu studia, kterých se využilo i pro prezenční
formu studia. Problém nastává u předmětů,
jejichž obsah se v souladu se současnými trendy
v elektrotechnice dynamicky mění, a zabezpečit
odpovídající aktualizaci studijních textů „online“
není vždy jednoduché.
Kde je hlavní překážka?
Časové vytížení většiny pracovníků není ani zdaleka
jenom osm hodin denně. Plnění úkolů musí
každý věnovat tolik času, kolik je právě potřeba.
Např. v období, kdy se připravují návrhy projektů,
dosahuje pracovní vytížení až 24 hodin denně. Není
to jednoduché. Bylo by samozřejmě ideální, kdyby
ke všem předmětům byla k dispozici el. skripta, ale
musíme vzít v úvahu celkové vytížení pracovníků,
kteří by byli schopni kvalitní skripta připravit. Věřím,
že v dohledné době se změní podmínky v českém
školství a kvalita vzdělávání bude nejen požadována,
ale především doceněna a ohodnocena. Prioritou
vlády by měl být kvalitní vzdělávací systém a dobré
vzdělání pak může být opravdové know-how naší
společnosti.
Existuje pro Vás „typický“ pracovní den?
V této pozici ne, náplň pracovních dnů je hodně různorodá
a většinou se odvíjí od harmonogramu akademického
roku. K pravidelným aktivitám patří jednání na kolegiích

rektora a děkana, na zasedání akademického senátu,
jinak je vše dáno aktuálními úkoly.
Je tedy každý den jiný?
Některé činnosti se opakují, součástí mých povinností
je například podepisování různých dokumentů. Jsou
i období, kdy tato administrativní činnost zabírá
většinu pracovního dne, typicky exponovaná období
jsou v době přijímacího řízení a SZZ (podepisování
diplomů absolventů a rozhodnutí o přijetí).
Jak to v takových případech vnímá rodina?
Rodina si už zvykla a respektuje i to, že moje práce
vyžaduje flexibilitu a že je časově náročná.
Kdy jste třeba byla naposledy na dovolené?
Na dovolené? Na takové delší – čtrnáctidenní
dovolené (paní děkanka se se smíchem zamýšlí), jejda,
kdy to bylo? (Nejistě) Loni, spíše předloni? Dovolená
je potřeba, nejsme stroje, abychom mohli pracovat
„nonstop“. Je potřeba si najít čas i na duševní hygienu
a vhodnými aktivitami chránit a upevňovat svoje
zdraví a zvyšovat svou celkovou odolnost. Zařazení
přestávek, kdy se výhradně věnuji sportovním
aktivitám (kolo, plavání), má jednoznačně pozitivní
vliv na následující pracovní výkon.
Dokážete přijít domů a úplně vypnout?
Když mě zrovna netrápí nějaký akutní problém, tak
ano. Ale pokud jde o problém, který je třeba důkladně
promyslet, tak se mi honí hlavou různá řešení, i třeba
při jízdě na kole nebo když si jdu zaplavat. Má to svou
výhodu, mohu se lépe na problém soustředit a věci
se mnohdy samy ujasní.
Vnímáte služební cesty do zahraničí jako
dovolenou? Máte pořád ten požitek z cestování?
Neumím skloubit relaxaci a služební povinnosti,
i když cestuji velmi ráda. Na „poznávačkách“ v rámci
své dovolené mě zajímají převážně historie, kultura,
příroda a skutečný život v krajích, které navštívím.
Služební povinnosti mají jiný charakter.
Co pokládáte za svůj největší úspěch v akademickém
životě?
Když jsem před třiceti lety nastoupila na fakultu,
spolupracovala jsem na vývoji programu pro
numerický výpočet elektromagnetických polí
metodou konečných prvků. Na našem pracovišti se
podařilo vyvinout první výukový software určený
pro modelování dvourozměrných elmag. polí,
který se později využíval na dalších (tuším) na šesti
elektrofakultách v Česku a na Slovensku, což pro nás
bylo velké uznání. Za úspěch považuji také úspěšné

dokončení studia jednoho doktoranda, v současné
době dokončují své studium další dva doktorandi.
S akademickým životem je spojeno i mé působení
ve vedení fakulty, za významný osobní úspěch
považuji samozřejmě možnost pracovat v týmu
předchozího děkana prof. R. Vrby na pozici studijní
proděkanky a také získanou důvěru a možnost
působit na pozici děkanky fakulty elektrotechniky
a komunikačních technologií.
Kolik Vám denně dorazí mailů?
To se dá těžko odhadnout. Někdy je jich doručeno
kolem stovky, někdy třeba „jen“ padesát.
Jakou část z nich řešíte sama?
To lze obtížně odhadnout, protože problematika
příchozích e-mailů je opravdu různorodá. Pokud
se týká problém oblasti, kterou má v kompetenci
některý z proděkanů, pak e-mail přeposílám jemu
k dořešení nebo přípravě návrhu řešení. Ostatní
řeším sama nebo ve spolupráci s příslušným
oddělením děkanátu, případně proděkany.
Jaký názor máte na návrh nového loga VUT?
Máte teď zřejmě na mysli logo VUT – tu tzv.
„šibenici“. Pokud by bylo VUT nově vzniklá moderní
technická univerzita, tak bych s uvedenou „značkou“
souhlasila. Jenže VUT je univerzita s dlouholetou
historií a tradicí a všechny fakulty mají svá
specifická loga a spolupracující subjekty je podle
nich mohou jednoznačně identifikovat. Nový návrh
tuto specifikaci postrádá, jestli jej mám hodnotit
jako celek, tak s ním nemohu souhlasit. Určitě by
se mělo zvážit, jestli by nepostačilo platné logo
inovovat. Myslím, že i ve „firemní značce“ by měla
být zachována vazba na tradici a historii.
(V tuto chvíli nás vyrušili stěhováci, kteří do pracovny
paní děkanky dovezli krabice se zabalenými věcmi.
Po krátké diskusi, jestli jich původně bylo 13, nebo
14, paní děkanka konstatuje, že je skromná a 13 jí
bude stačit.)
Čtete e-fekt?
No samozřejmě (smích)! Pokud mi ho dodáte
v tištěné podobě, určitě. Ráda si ho přečtu třeba na
cestách, nebo když relaxuji.
Poslední otázka: Máte oblíbený citát nebo životní heslo?
Životní heslo nemám, ale teď jsem si vzpomněla, co
jsme měli na našich maturitních stužkách:
Nepokusit se je osudné!
Martin Žák, Tomáš Mejzlík
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Jak se máš?
Čarovne, konečne po semestri a ďaľší začínam
s úsmevom :] .
Co studuješ za obor a kolikátým rokem?
Teleinformatika, štvrtý semester a dúfam, že budem
aj pokračovať :)
Co říkáš na to, že jsi dívkou e-fektu?
Som veľmi potešená, že môžem prebrať štafetu po
kolegyni Ivete a budem krížiť prsty, aby pokračovala
v našej oblasti.
Odkud pocházíš a proč sis vybrala zrovna Brno
a FEKT (teleinformatiku)?
Pochádzam z juhozápadného mesta Nové Zámky,
ktoré má bohatú históriu či už na „jantárovú cestu“,
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ktorej sme vďační za výborné spojenie EC vlakov s
Brnom, alebo na osobnosti ako Anton Bernolák,
ktorý prvý uzákonil spisovnú – fonetickú slovenčinu,
no asi všetci ľutujeme, že potom prišiel Ľudovít
Štúr a zaviedol pravopis s mäkkým i a tvrdým y; cez
vynálezcu padáka, po bombardovanie počas vojny,
a pod. Brno je krásne mesto, kde sa kĺbi krása histórie
s modernou architektúry a FEKT som si vybrala
vďaka strednej škole, no hlavne kvôli interestu
v matematike a technike, ktorý však dostáva teraz
dosť zabrať ;)
Prozraď na sebe nějakou tu úchylku.
Za pekných dlhých dní, od svitania do svitania,
zavíta do môjho študetského života moja inner-part
a potom prichádzajú do mojej izby na intráku

poriadok, organizácia, pokoj a hlavne veľa hlasnej
muziky v rytme dnb a komerčného diska pričom
premýšľam a precvičujem si hlasivky v angličtine.
Jak moc máš blízko k elektronice? Paříš nějaké hry?
Tvá oblíbená?
Základom mojej energie je modulovanie signálov,
takže hudba a teda blízko mám aj k rozoberaniu rádií,
sluchátok a iných príslušenstiev, pričom cínovanie
ma baví najviac. To, že som ako sedem ročná
pájkovala obvody, nie je môj príbeh. Síce si neviem
predstaviť jeden deň bez mobilu, počúvania hudby,
či pozerania na nezmyselné videá na facebooku, ale
rada si vychutnám pôžitky z občasných výletov do
Mahenovho divadla, kde je umenie predvádzané
v jeho prirodzenej forme. Ak sa začneme baviť o hrách
tak u mňa je prednostné klasické playstation, pri
ktorom som strávila mnoho chvíľ v detstve a vraciam
sa k nemu vždy, keď môžem, lebo určite každý pozná
chvíle, keď sa pri hre F1 hýbete s joystickom aj vy, vaše
ruky, telo a aj jazyk pri silnom sústredení.
Jak moc tě baví nakupování a kolik hodin jsi schopna
nakupovat? Kolik dokážeš za jeden nákup nechat
v obchodě s oblečením? A co nejčastěji kupuješ?
Dokážem takú tajnú stratégiu každej ženy, a to

obliehať obchody aj tri dni a pritom len krúžiť, bez
toho aby som si niečo kúpila. Rada nakupujem
školské potreby, vyžívam sa najmä v diároch
a nakupovaní darčekov pre priateľov/a, no za
oblečenie viem nechať veľa peňazí v obchodoch,
pričom tí čo ma poznajú, vedia, že si toho oblečenia
aj veľa odnesiem, pretože mám šťastie na veci
za super ceny. Mnohokrát niesom ochotná vzdať
sa kúskov ulovených už hodnú dobu dozadu a to
je dôvod, prečo mi občas (vždy) pretekajú skrine
šatstvom.
Věnuješ se nějakým rituálům?
Keď mám čas a priestor meditujem. Stráviť pár chvíľ
denne v záhrade kvitnúcej all-year-long, alebo sedieť
v hojdacej sieti pri mori a vychutnávať si západy
slnka tvrajúce hodiny aj v sychravom počasí, sú
kúzla, ktoré dokáže len ľudská fantázia.
Kdybys mohla dělat úplně cokoliv (v celém
vesmíru), co by to bylo? A proč zrovna tohle?
Zrejme by som sa vrátila späť v čase a užila by som
si nenáročné predmety na strednej škole, ako bola
napríklad etická výchova, pretože teraz sú predmety
čoraz zložitejšie, ale aj napriek tomu sa snažím užívať
si každý prílev nových informácií.
Jakou střední školu máš vystudovanou?
S(třední)Š(ílená)P(růmka)E(xpertů) S.A. Jedlíka
v Nových Zámkoch. Môj odbor bol TechnickoInformačné Služby pričom prestavoval spojenie
obchodnej akadémie a elektrotechnického odboru.
Co bylo dřív? Vejce, nebo slepice?
Pravdaže že kohút.

Vojta VB
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Hospoda
U Karla
U Karla je malá hospůdka na Bayerově ulici. Hospůdka
nabízí bezbariérový přístup, na jehož konci najdete
dřevem obloženou hospodu s dřevěným barem,
kterou zdobí obrázky z dob Rakouska-Uherska.
Rozhodně se vám zatoulá pohled i k (dle mého
názoru) dominantě a klenotu hospody, kterými jsou
stará kamna, sice nefunkční, ale nádherně dokreslují
atmosféru tohoto útulného místa.
Co se týče menu, vám tato hospoda nenabídne
přeplněný jídelní lístek, ve kterém po hodině
listování nebudete s určitostí vědět, co si dát k jídlu,
přesto však myslím, že si všichni návštěvníci přijdou
na své, i něco malého „na zobání“, jako např. pražené
mandle, které vám přinesou ještě teplé, protože je
za stejnou cenu jako všude jinde opravdu praží.
V nabídce najdete také klasická jídla a polévky dle
denní nabídky, které opravdu stojí za vyzkoušení.
I milovníci pečených dobrůtek si přijdou na své!
Pečená žebra nebo koleno nejsou pro kuchaře žádný
problém a výsledek opravdu stojí za to. Myslím, že
položka v menu, která mě asi nejvíc zaujala, byla
bramboráková pizza. Spousta lidí by mohla mít
nedůvěru k takové pochutině, nemusíte se však bát,
jde o normální bramborák obložený shora. Mimo
teplé jídlo jsou tu samozřejmě i klasické pochutiny
k pivu jako utopenci a vynikající nakládaný hermelín,
který vám donesou vždy krásně dozdobený
a uležený, přesně tak, jak to má být. Všechno jídlo
spláchnete vynikajícím budvarem, tzv. kroužky,
které vám natočí vždy milá a přívětivá obsluha, která
velice ráda vtipkuje s hosty. Výborná obsluha má
lokál dokonale pod kontrolou a vše vám naservírují
včas a s úsměvem na rtech. Ceny v této hospodě
se nepohybují v žádných závratných výšinách,
takže rozhodně doporučuji navštívit tuhle malou
příjemnou, ne vždy klidnou hospůdku a vychutnat si
všeho do sytosti.
Monika Nevřelová
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Perfektní vaření s perFEKT
assistance
Perfektní vaření je akce, kterou Studenti pro studenty
připravili v rámci každoročně organizovaného
projektu perFEKT assistance. Projekt slouží
k aklimatizaci a začlenění nových studentů prvního
ročníku do běžného života běžného vysokoškoláka,
aby měl první krůčky a orientování co nejsnazší.
Když se všichni sešli na předem domluveném
místě a v předem stanovený čas (u Katky v bytě),
mohli jsme začít. Perfektní vaření mělo velký
úspěch a probíhalo za velké účasti jak kuchařů, tak
ochutnávačů, každý si našel to své. Celý večer byl
plný zábavných skupinových aktivit, které postupně
prokládaly další a další vzorky jídla, jídla a jídla. Ta
se v průběhu večera rodila pod rukama kuchařů,
kteří si s přípravou dali velkou práci a na místě je nic
nepřekvapilo. Ten, kdo přišel hladový, byl ve výhodě,
protože jídla bylo opravdu dost a bylo z čeho vybírat.
Postupně se na stůl dostalo jedenáct vzorků, které

Americké brambory
(8,5 b)
Co potřebujeme (4 porce):
•
•
•

12 pěkných brambor
Sůl
Olej

Brambory omyjeme, nakrájíme na měsíčky. Položíme
na olejem pokapaný plech tak, aby byly slupkou
dolů. Posolíme, dáme do trouby vyhřáté na 200 °C
a pečeme do „růžova“ (zhruba 30 min nebo do jejich
zlatavé barvy).
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všichni zúčastnění postupně hodnotili až deseti
body. Hodnocení bylo nekompromisní, ale všechna
jídla byla tak dobrá, že rozdíly mezi výslednými body
byly minimální. Rozhodli jsme se zde zveřejnit tři
recepty s nejlepším hodnocením. Jedná se o jídla,
která jsou velmi rychle připravena a náklady na ně
jsou celkem malé, aby si je průměrný student neměl
problém „vyrobit“.
Dan Janík, Petr Jarchovský

Steaky se slaninou
(8,45 b)
Co potřebujeme (4 porce):
•
•
•
•
•
•

500 g vepřové kotlety
150 g anglické slaniny
Kari
Pepř
Sůl
Olej

Umyté maso nakrájíme na plátky minimálně 15 mm
silné. Maso jemně rukou naklepeme a po obou
stranách okořeníme, osolíme a opepříme. Takto
připravené maso postupně obalíme plátky slaniny.
Steaky vložíme do rozpáleného oleje, zprudka
opečeme po obou stranách. Potom už při nižší
teplotě opékáme asi minutu po obou stranách.
Slanina se při tom opeče do křupava. Ke steakům
se jako vhodná příloha dá podávat vařený brambor,
americký brambor nebo chleba.

Česneková pomazánka
(8,33 b)

Sudoku
5
5

Co potřebujeme (4 porce):
•
•
•
•
•
•
•
•

Česnek (dle chuti)
Margarín (Rama, Perla…)
Majonéza
Eidam 30%
Tavený sýr
Sůl
Pepř
Plnotučná hořčice

Do misky dáme 3 lžíce margarínu, 2 obdélníčky
taveného sýra, lžíci majonézy (možná dvě, podle
hustoty), kávovou lžičku hořčice a vše dokonale
promícháme. Pokud máme směs příliš hustou,
přidáme v malém množství mléko. Do této směsi
vmícháme 150 g strouhaného sýra, prolisovaný
česnek dle chuti, taktéž jako sůl a pepř.

3
5

3
1
1 8 5
7
4
2 6 4 8
5 7 3
Lehké

7 4
8 9 3
5
5
2
6 3 8
8 9 3
1
7
3 8
1
5 9
5
8
6 8 4 3 5
2
2 7
6 8
3
3 5
7
6

1
9

7
5
8

Lehčí

5 3 4
7
1 5 3
4 9
5 3 7 9
6
8 3
9
3
6
1 8 4 7
2 5

7 6
8

1 7 2 5 3
8
7
4
8
5
5
1 8 4
6
9 2 5
4
3 7 6

Nejlehčí
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AIESEC Česká republika pořádá 21. ročník veletrhu
pracovních příležitostí, který je svou formou
a provedením zcela unikátní. Poskytuje živý kontakt
se zaměstnavateli a skutečný náhled na jejich možné
působení ve firmě. Pracovní veletrh se uskuteční
v Praze v prostorech Corinthia Hotel Prague ve
dnech 7.–8. března 2013, kde se představí více než
20 špičkových firem.
Career days je dlouholetým partnerem studentů
a firem, kteří se nechtějí pouze dívat, ale chtějí se své
budoucnosti aktivně
účastnit,
pracovat
na ní a ovlivňovat
ji. Problém většiny
pracovních veletrhů
je, že na nich ve
skutečnosti nejsou k vidění příležitosti. V tomto
ohledu se Career days liší.
Jako jediný veletrh svého druhu nabízí skutečný
a živý kontakt se zaměstnavateli, a to pomocí
setkání a tréninků vedených s HR manažery velkých
firem nebo také přímo prostřednictvím osobních
rozhovorů s nimi. Takové setkání probíhá přibližně
50 minut a má omezený počet účastníků, což zajišťuje
mnohem osobnější přístup. Letošní tréninky jsou
zaměřeny na tzv. soft skills jako například asertivní
jednání, time management, osobní branding apod.
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Součástí veletrhu bude také dvojdenní doprovodná
konference na téma „Osobní rozvoj a trh práce“,
která bude probíhat oba dny.
Career days podpoří i České dráhy, které dají
studentům, kteří navštíví Career days, 50% slevu na
jízdné.
Career days je tento rok ještě interaktivnější
a praktičtější než kdy předtím, a to hlavně díky
novince – virtuální Career days. Ta proběhne dva
dny před samotným veletrhem, tedy 5.–6. Března
2013 v prostředí
Adobe Connect. Jejím
cílem je lépe připravit
studenty na osobní
setkání se zástupci
firem. Pokud chceš být
na Career days dobře připraven, neměl bys virtuální
Career days prošvihnout!
Program veletrhu je definován nejen firmami,
ale také požadavky studentů a zkušenostmi
studentské organizace AIESEC. Na celou akci je
potřeba se registrovat, a to na webových stránkách
www.careerdays.cz.
Možná, že přímo na Career days 2013 práci
nedostaneš, ale rozhodně uvidíš naživo, jak bude
vypadat.

Časopis e-fekt píší lidé ze SPS, převážně studenti
nebo absolventi FEKTu. Vždy zvolíme aktuální nebo
jinak poutavé téma. Vždy máme uzávěrku článků.
Vždy se najdou články, které dorazí po uzávěrce. Jak
je to možné? Odpověď je jednoduchá. Prokrastinace.
Když jsem si vybral psaní de-fektu, myslel jsem
si, že mám do uzávěrky spoustu času. Navíc jsem
přeci potřeboval čas na vymyšlení tématu, vždyť
ani samotný e-fekt nemá žádné téma. O to těžší
je o něčem psát. Je několik dní po uzávěrce a já
vymýšlím téma. No už jsem ho vlastně vymyslel,
je tak příznačné. A víte co? I během psaní článku
prokrastinuji. Mám na vedlejším monitoru otevřený
Facebook…
Wikipedie: Prokrastinace
Prokrastinace je výrazná a chronická tendence
odkládat plnění (většinou administrativních či
psychicky náročných) povinností a úkolů (zejména
těch nepříjemných) na pozdější dobu. Může
představovat rizikový fenomén pro duševní zdraví.
Psychologové často popisují takové chování jako
mechanismus pomáhající jedinci vyrovnat se
s úzkostí spojenou s výkonem dané činnosti. Podle
některých vědců jsou kritéria definující prokrastinaci
následující: je kontraproduktivní, zbytečná a zdržující.
Prokrastinace je do určité míry normální
psychologické chování. Chronická prokrastinace ale
může být příznakem vážné mentální poruchy. Takto
postižení lidé mají často strach vyhledat pomoc
kvůli sociálnímu stigmatu a rozšířenému omylu, že
prokrastinace je způsobena leností, nízkou silou
vůle nebo malými ambicemi.
Etymologie
Wikislovník obsahuje slovníkovou definici slova
prokrastinace.
Současný výraz prokrastinace je přejatý přes anglické
procrastination z latinského slova procrastinatus, což
je příčestí minulé od slova procrastinare složeného
z pro- (po) a crastinus (zítřejší).
Pochybuji, že se najde někdo, kdo by výraz
prokrastinace neznal před přečtením tohoto článku,
nicméně zamysleme se, přátelé. Prokrastinujete?
Pokud si nejste jisti, udělejte si následující krátký
test:
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Prokrastinace

1) Každý den zhlédnu v průměru:
a) 1 epizodu seriálu.
b) 2–3 epizody seriálu.
c) více než 3 epizody seriálu.

2) Na Facebooku trávím denně v průměru:
a) 30 minut.
b) 1 hodinu.
c) více než jednu hodinu.

3) Po zhlédnutí videa na YouTube:
a) zavřu okno prohlížeče.
b) kliknu na další navrhované video, pokud vypadá
zajímavě.
c) se zaseknu minimálně na 30 minut.
4) Říká vám něco CS, WOV, COD, HL, GTA, NFS?
a) Absolutně nevím, o co jde.
b) Občas si zahraji.
c) Hraji denně.
5) Během zkouškového:
a) se bojím, že se mi papuče přilepí k podlaze.
b) chodím po pokoji bez bot.
c) by se z podlahy dalo jíst.

Pokud ve vašich odpovědích převládá „a“, je velice
pravděpodobné, že své studium nebudete muset
rozvolnit, prokrastinací netrpíte. Pokud převládá
„b“, měli byste se zamyslet, zda zvládáte všechny své
povinnosti, přestože občas prokrastinujete. Osoby
se převládajícím „c“ by se měly o problematiku
prokrastinace začít zajímat a svou situaci řešit.
Zadejte si do YouTube „Procrastination - The
Musical“ a podívejte se na následující video. Myslím,
že se tam každý najde…

A proč je vlastně tento článek v de-fektu, když má tak
hlubokou myšlenku?
Vy s tou prokrastinací stejně nepřestanete…
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