
Listopad 2015

NOVÉ
RUBRIKY

VÍCE
ČLÁNKŮ



2 

Web: http://sps-fekt.cz
E-mail: efekt@sps-fekt.cz

Ročník 10./číslo 3.
Náklad: 1000 ks

PDF verze časopisu:

Časopis studentů Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně
Šéfredaktor: Eliška Jarmerová
Grafika a sazba: Miroslav Molínek, Martin Šelinga
Spolupracovali: Michal Talába, Lucie Sára Jurčová, Lukáš Lučenič, Miroslav Molinek, Martin Šelinga, Radek 
Kárník, Tomáš Mejzlík, David Michalík, Petr Surý, Martin Střálka, Daniel Janík, Martin Žák 

Úvodní slovo

OBSAH
Info z FEKTu   3
Hudba z FEKTu 2015  4
Rozhovor s vítěznou kapelou HzF 2015 6
PerFEKT start   8
VUT podporuje nápady studentů  9
Jak studenti mění Brno   10
Pozvánka na Techfest   12
Zeptejme se fotografa   13
Plavčíkem v USA    14
Tipy na seriály     15
Herní okénko    16
Dívka e-fektu     19
Letná škola v Dánsku    22
Strastiplná cesta na Erasmus   24
Twwworba    28
Nezohnali ste lístky na tomorowland?  30
Proč chodím do školy v sobotu?  31

Milí čtenáři, po dlouhém čekání konečně vyšel na 
svět nový e-fekt. Všem se velice omlouvám a slibuji, 
že bude časopis vycházet pravidelně, včas a bude 
lepší a lepší. Moc děkuji celé redakci za napsání 
pěkných článků a za jejich nadšení a trpělivost. V tom-
to čísle naleznete pár drobných úprav. E-fekt má 
nové rubriky – o fotografování, o tom, jak si vytvo-
řit web, a nakonec o novinkách ze světa her. Dále 
jsme zmenšili písmo, aby mohlo být v e-fektu více 
článků. Pro ty, co zatím náš fakultní časopis neznají, 
doufám, že se jim časopis zalíbí natolik, že budou 
nedočkavě čekat, až vyjde další číslo, a budou mi 
posílat své náměty a připomínky na email 
efekt@sps-fekt.cz. To také platí pro ty, kteří už časopis  
znají ;-) 

Eliška Jarmerová
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Info z FEKTu
Výstava Jaderné palivo

Od 21.10.2015 do 16.11.2015 probíhá v prostorách 
budovy T12 výstava „Jaderné palivo - umění špičko-
vých technologií“ přijďte se podívat.

Fotosoutěž Year of light 2015
Ústav telekomunikací pořádá studentskou fotogra-

fickou soutěž v rámci Mezinárodního roku světla IYL 
2015. Uzávěrka fotek sice byla 31. 10. 2015 ale poté 
budou fotky v termínu 18. - 27. 11. 2015 vystaveny 
a sami můžete posoudit, jak dobré fotografy mezi 
sebou na fakultě máme. Podrobnější informace na: 

http://optolab.utko.feec.vutbr.cz/
fotosoutez2015/

Jak moc studenti FEKTu sportují? 
O sporty na CESA je velký zájem, ale jak to vypadá 

na naší fakultě? Nic moc. 30 % studentů FEKT má za-
psaný nějaký sport a z toho 81 % má zapsáno hned dva.

 Deskové hry na FEKT
Od začátku roku si po prázdninové přestávce 

opět můžete v místnosti T2.45 na T8 ve volné chvíli 
mezi přednáškami nebo po výuce zajít zahrát něja-
kou z nabízených deskových her. Klíč od místnosti 
je možné si půjčit přes kohokoli ze SPS. Začátkem 
října bylo připraveno odpoledne plné deskovek, 
kde proběhlo několik turnajů a do konce semest-
ru se můžete těšit na ještě jedno takové odpoledne.
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Hudba z FEKTu 2015
Študenti, ktorí prvý týždeň ešte chodia do ško-

ly si mohli v stredu 23.9. na parkovisku medzi bu-
dovami T10 a T12 všimnúť niečo neobyčajné. Áno 
presne tak, videli ste tam pivo. Veľa piva. Študenti, 
ktorí si nič neobvyklé nevšimli, tak pre vás máme 
informáciu, že sa konal študentský festival Hudba 
z FEKTu 2015. Asi preto sa vám škola skončila už 
na obed a mohli ste si užiť pekný, slnečný deň. 

Pozrime sa trochu do histórie festivalu
Prvotná myšlienka na zorganizovanie hudobné-

ho festivalu vznikla koncom roku 2007, samozrej-
me, že v hospode. Prvá Hudba z FEKTu sa konala 
vo vstupnej hale FP na Kolejní. Postupne sa festival 
stal populárnejší a potreboval väčší priestor pre náv-
števníkov, preto sme sa rozhodli presunúť festival do 
priestorov areálu fakulty na parkovisko. Počas 7 ročnej 
histórie sa festival dostal až na profesionálnu úroveň.

Ako prebiehajú prípravy na festival?
Samotné prípravy na celý festival trvali približne 10 

mesiacov. Okrem vytvorenia projektového tímu, roz-
delenia si úloh, získavania finančných prostriedkov, 
vybavovania potrebných byrokratických úkonov, bolo 
potrebné ešte zabezpečiť techniku, elektrinu, logistiku 
všetkých potrebných stánkov, zabezpečiť ochranku 
a iné potrebné služby, získanie študentských kapiel, 
vytvoriť časový harmonogram, pripraviť doprovodný 
program, celý festival spropagovať a nakoniec v deň 
konania postaviť pódium, oplotenie, toalety, zábrany, 
stany, stánky... a všetko zase upratať a dať parkovis-
ko do pôvodného stavu. Tabuľka so všetkými úlohami 
má okolo 500 riadkov. Celý festival pre vás pripravuje 
okolo 35 dobrovoľníkov, ktorý okrem toho musia štu-
dovať, pracovať, či písať bakalárku alebo diplomku. 
Každoročne sa snažíme vymeniť vedúceho tímu, aby 
nový vedúci priniesol do hudby nové nápady a myš-
lienky. Tento rok ste si mohli všimnúť niekoľko noviniek, 

ktoré vedúci Lucky do hudby priniesol. Jednou z no-
viniek bol nový dodávateľ piva, ktorý spestril nabídku 
piva. Veľkou novinkou tohtoročnej hudby boli až dvaja 
headlineri večera. Okrem skvelej kapely Rybičky 48 
mala vystúpiť slovenská kapela Polemic, no bohu-
žiaľ dva dni pred akciou vystúpenie zo zdravotných 
dôvodov zrušili. Operatívne sme sa snažili nájsť ná-
hradnú kapelu, čo sa nám aj podarilo. Na poslednú 
chvíľu sme sa dohodli s kapelou Smola a Hrušky. 
Podľa komentárov z Facebooku to bola dostatočná 
náhrada, čo nás veľmi teší. Ďalšou novinkou hudby 
bol bublifuk,  ktorý celý deň spríjemňoval atmosféru 
všetkým návštevníkom hudby. Najväčšou novinkou 
festivalu bola loď Captain Morgan s najlepšou po-
sádkou v Českej Republike. Na záver bolo priprave-
né pre všetkých návštevníkov veľké prekvapenie v 
podobe osem minútového pompézneho ohňostroja, 
ktorý nám uzavrel 8. ročník festivalu Hudba z FEKTu. 
Študentské kapely celý deň zbierali hlasy a bojovali o 
celkové víťazstvo. Hlavnou cenou festivalu je víkendo-
vý pobyt v nahrávacom štúdiu. Aby toho nemali málo, 
tak víťazné kapely dostali aj zľavové poukazy na rôzne 
pobyty od Student Agency, zľavové poukazy od Laser 
Game, zľavové poukazy na nákup hudobnej techniky 
od firmy Jimmymarket a množstvo ďalších užitočných 
cien a propagačných materiálov od našich sponzorov. 

Výsledky súťaže:
1)Funky ship - 256
2) Great way - 68
3) Late night underwear - 63
4) Marek Braun - 56
5) Simply fight – 48

Pár čísiel na záver
Na Hudbu z FEKTu sa prišlo pozrieť vyše 7000  

návštevníkov. Návštevníci vypili 11 000 piv, 4000 
panákov tvrdého alkoholu. Predalo sa 350 pár-
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kov v rohlíku, 120 palačiniek, 100 bagiet, 45 kura-
cích špízov, 420 klobás, 200 steakov a 60 utopen-
cov. V deň akcie sme stáli 23 hodín na nohách. 

My sme ešte neskončili
Keď sa spätne pozrieme na čísla festivalu, tak ne-

máme v pláne skončiť, práve naopak. Budeme sa 
snažiť, aby tu Hudba z FEKTu bola aj nasledujúci rok, 
budeme sa snažiť, aby bol festival ešte lepší. Ďakuje-
me hlavne vedeniu fakulty za podporu a poskytnutie 
priestorov. Veľká vďaka patrí generálnemu sponzo-
rovi spoločnosti Honeywell, hlavným partnerom Hel-
la, Radegast a VUT. Ďakujeme za záštitu primátora 
statutarního města Brna Ing. Petra Vokřála. Treba 
poďakovať aj všetkým partnerom, ktorí sa na orga-
nizácií festivalu podieľali. Za skvelú atmosféru ďaku-
jeme všetkým návštevníkom a fanúšikom festivalu. 

Lukáš  Lučenič
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Rozhovor s vítěznou kapelou HzF 
2015 - Funky Ship

Co všechno jste vyhráli a jaké ceny si nejvíce 
vážíte? 

Ceny… Nejvíce si samozřejmě vážíme víkendovýho 
nahrávání ve studiu. Měli jsme v plánu nahrát demo al-
bum, i kdyby to na Hudbě z FEKTu nevyšlo, ale tímto 
se to skvěle vyřešilo a navíc věříme, že to bude stát 
za to. Chceme toho stihnout nahrát co nejvíc. Samo-
zřejmě, že ostatní ceny jsou taky super, ale myslíme, 
že z toho nahrávání budeme mít pořádnej zážitek.

Kolik máte za sebou odehraných koncertů?
Koncertů mohlo být samozřejmě víc, ale velkou 

část viny na tom neseme i my, protože jsme měli 
několik slabých měsíců před warm-upem Hudby z 
FEKTu.Od chvíle, kdy jsme nabrali novýho basá-
ka Zbyňu a na kytaru začal hrát zpěvák Wáchýn, 
jsme však začali usilovně pracovat, Zbyňa se mu-
sel za malou chvíli všechno naučit a zvládl to skvě-
le. Přesný počet koncertů dáme asi těžko dohro-
mady, ale nejspíš to bude číslo blížící se dvacítce.

Máte stabilní počet členů v kapele, nebo se 
měníte? 

Stabilní jsme rozhodně nebyli. Ze začátku jsme 
měli akorát ságo, a to ještě kámoš, kterej s náma už 
nehraje, protože šel hrát do Zatrestbandu. Postupně 
jsme pak nabrali Toma na trubku, druhého Toma na 
saxofon a Pepu na trombon, jeho brácha hrál totiž 
na basu v Nightwork, tak jsme si říkali, že se bude 
hodit, a navíc umí hrát na pozoun. Na basu hrál dřív 
taky jinej kámoš, ale ten zase neměl čas, a tak jsme 

našli Zbyňu, o kterém jsme mluvili už předtím. Taky 
jsme se rozhodli pro výměnu kytaristy, kdy se kytary 
ujal Wáchýn, kterej chodil předtím na zkoušky je-
nom s mikrofonem, aspoň už toho má teď na balení 
a stavění víc. Po těchto změnách jsme skončili jako 
sedmičlenná grupa. Klukům chceme ale samozřej-
mě poděkovat začas a úsilí, který kapele věnovali.

Kolik vás hraje a můžete se ve stručnosti před-
stavit?

Konečná sestava se ustálila na sedmi čle-
nech. Nástrojové složení máme: zpěvy, bicí, ky-
tara, klávesy, basa, saxofon, trumpeta a pozoun. 
Zkusíme vám teď přiblížitjednotlivé členy kapely:
Tomáš Wácha Bartušek: Je mi třiadvacet a v kapele 
se snažím o kytaru, zpěv a texty. K muzice jsem poprvé 
přičuchnul v první třídě, kdy mě naši dali na příčnou flét-
nu, pak jsem zkoušel klarinet, ale ten jsem neudejchal, 
a tak jsem přesedlal na piáno. V osmičce na základní 
škole jsem z rohu vytáhnul taťkovu zaprášenou španěl-
ku a rozhodl se, že se naučím nějaký ty stánky k táborá-
ku. Jenže stánky nestačily a vrhnul jsem se i na bednu 
od whisky a tak to šlo dál a dál. Až na gymplu jsme s ka-
marádem založili školní kapelu, která jako první na ško-
le hrála poctivý punk, až nás kvůli tomu nechtěli zvát na 
žádné akce. Nikdy by mě v mládí nenapadlo, že přilnu k 
funku a jazzu, když jsem začínal na základce s Morča-
tama na útěku. Takže pokud toto čtou nějací rodičové, 
nezoufejte, ještě to může docela dobře dopadnout!
Martin Vašata (aka Vaši; jeden ze zakládajících členů 
Funky Ship – v té době ještě Funky Shit): Pocházím z 
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Třeště, je mi třeba 23 a od mala jsem chtěl hrát na hous-
le, tak jsem na ně 12 let hrál. Později jsem přidal klavír 
a zpěv, abych, až vyrostu, mohl hrát a zpívat ve Funky 
Shipu. V kapele se snažím skládat písničky, kdy větši-
nou přijdu s nápadem, kterej se kolektivně upravuje, až 
je z toho song. Baví mě broken beaty = nepravidelný 
a zajímavý rytmy, takže mi některý věci kluci rytmicky 
cenzurujou. Kromě Funky Shipu ještě zpívám bas ve 
dvou sborech v Praze, kde i studuju, konkrétně VŠE, 
obor finance. Na naší kapele mě baví ten mix osobností 
a názorů na muziku, což se potom odráží na naší tvorbě.
Mates (bicí): Jsem mlaďas, největší mlaďas z kape-
ly. Ve Funky Shipu hraji na bicí, ale u nich mé hudební 
dovádění nekončí. Zalíbení mám i v nástrojích melo-
dických, jako je saxofon a klarinet – na ně si rád za-
foukám i v jiných hudebních projektech. K hudbě jsem 
vedený od malička. Taťka je houslista a vždy z nás 
chtěl mít muzikanty. Všichni sourozenci jsme na něco 
hráli, nicméně dnes jsem prakticky jediný, komu ten-
to koníček zůstal. Na bicí nedokážu zahrát střídavým 
rytmem „šestnáctky“ v tempu 240 a dělá mi problém 
spočítat velkou tri-o-lu přes celý takt. Přesto mě klu-
ci v kapele zatím nijak nenahradili a já si vážím toho, 
že se společně můžeme podílet na tom, co nás baví!
Pro fanoušky: Z pití mám rád kávu, čaj a 
pivo (před, během i po). Z jídla vánoční/ve-
likonoční perníčky a hranolky s kepučem.
Zajímá Vás víc? Na fejsbukách jsme všichni :)
Tomáš Kubín nebo Gouda: 24letý trumpetista. Jsem 
z Jihlavy. V první třídě jsem v ZUŠce začal hrát na kla-
vír a zůstal jsem u něj spoustu let, ale dál už se mu 
příliš nevěnuju. S příchodem na gympl jsem chtěl 
zkusit něco jiného. Objevil jsem dědovu starodávnou 
trubku a rozhodl se pro ni. Zarputile jsem na ní trval, 
přestože mi učitel říkal, že mám moc velké rty a že 
bych měl hrát radši na trombon. Počáteční problé-
my s nátiskem se mi podařilo překonat a od té doby 
trumpetuju. V současné době hraji jen v této kapele. 
Hudba je mým koníčkem a studuji na stavební fakultě.

Tomáš Holický: 36letý manželkou a dvěma dětmi 
terorizovaný mladík hrající v této formaci na tenor a 
soprán saxofon :-). Jako jediný z kapely mám hudbu 
koníčkem a zároveň zaměstnáním. Vystudoval jsem 
Vojenskou konzervatoř v Roudnici nad Labem, a to na 
fagot a jako druhý nástroj klarinet. Po ukončení studia 
začal hrát ve vojenské kapele v Hradci Králové, kde 
jsem postupně začal hrát i na saxofon. Nyní učím na 
Základní umělecké škole, kde právě tyto nástroje vy-
učuji. Moje působení jako hráče v různých hudebních 
tělesech je opravdu pestré, a to v žánrech od klasi-
ky až po jazz. Z Funky Ship jsem nejstarší, a tak dá-
vám pozor na kluky z kapely, aby nedělali nějaké ho-
vadiny a ostudu, a oni zase na oplátku hlídají mě :-)
Pepa Vejvoda (trombon): Mamku štvalo, že se furt vá-
lím doma, a tak mě jednou dotáhla do hudebky. Když 
už, tak jsem chtěl hrát na ságo, ale byl jsem na to už 
moc velkej a lepší je prý začínat na klacek za mlada. 
V tu dobu bylo v orchestru Tutti při ZUŠ Jihlava málo 
tromboňáků, tak se mě ochotně chopil MgA. Jan No-
sek a pozvolně se začala rozvíjet má kariéra coby 
volnočasovýho hudebníka. Až časem jsem pochopil, 
že to je úžasný nástroj, a po objevení Freda Wesley-
ho a jiných, jsem začal cvičit i doma. Jinak studuji v 
Brně na FEKTu druhý ročník bakalářského studia.
Zbyňa Krchňavý (basa): Služebně nejmladší člen ka-
pely. Na basu začínal coby nadějný trombonista, když 
dostal lano od tehdy nejprofláklejší zábavové kapely na 
Dačicku. Bylo mu tehdy slíbeno, že když se za půl roku 
naučí na basu, bude s nimi moct objíždět okolní štace, 
okusí trochu té místní slávy, a přitom se nestane alko-
holikem. Od té doby uběhlo už spoustu let, během kte-
rých se poctivým a pravidelným cvičením vypracoval 
až v nejlepšího basistu ve vchodě. Možná právě proto 
dostává na jaře 2015 nabídku od Funky Ship s tím, že 
když se během pár zkoušek naučí jejich repertoár, bude 
mít možnost zúčastnit se s nimi Hudby z FEKTu. Udě-
lal, co mohl, no a od té doby nám už tak nějak zůstal. 
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perFEKT Start
Letošní PerFEKT Start (dále jen PFS) již máme něja-

ký ten pátek za námi. Pro ty z vás, kteří si marně vzpo-
mínají, co to vlastně je a co tento článek vlastně dělá v 
E-fektu, tak se jedná o již tradiční akci, ve které se sna-
žíme (my z SPS) co nejlépe aklimatizovat nově přícho-
zí studenty na fakultní a vůbec celé brněnské prostředí. 

Jednou z věcí, která nás překvapila a trochu nás 
děsila, byl rekordní počet přihlášených účastníků, 
a to 143. Byť je PFS kapacitně neomezen, před-
stava sta lidí tvořících řadu před prodejnou jízd-
ních dokladů na Červinkově nám nedávala spát. 
Nakonec vše dopadlo dobře a my se můžeme 
pouze chlubit tímto krásným číslem. Samozřej-
mě doufáme, že příští rok bude ještě větší. Ehm.

Z pátečního programu bych chtěl vyzdvihnout 
Start párty, která se letos již nekonala v Yachtu, jak 
si mnozí z vás pamatují, ale tentokráte v nekuřác-
kém (!!!) klubu Eleven. Dokonce nás poctily svou ná-
vštěvou slečny z Fakulty podnikatelské a na taneč-
ním parketu to nejvíce rozproudil obor BTBIO. Také 
si parta bodybuilderů spletla klub a z posilovny si to 
namířili rovnou k nám. Naštěstí nedokázali vystát tak 
ohromné množství znalostí na jednom místě, tak ra-
ději odešli. Samozřejmě tohle vše by nefungovalo bez 
skvělého DJ Luckyho. Kdo nepřišel nebo se rozhodl 
odejít dřív, přišel o krásnou podívanou a skvělý zážitek.
Změnou oproti minulým ročníkům je Tour de Pub. 

Spousta prváků (odkoukáno ze Záškolováku) zbož-
ňuje pivo (a my vlastně taky), a tak jsme se rozhodli 
jim (nám) vyhovět. Vytvořili jsme tedy speciální Pěško-
bus linky HOSPODA a udělali si zastávky na takových 
místech, jakými jsou třeba Modrá růže nebo Pivní stáj. 

Otevřely se vám nějaké možnosti po Hudbě?
Možností se nám pár otevřelo, dostali jsme ně-

jaký nabídky na koncerty, který bychom ale ještě 
raději nezveřejňovali, jelikož jsou zatím v jednání.

Jaké máte ohlasy od vašich blízkých, kamarádů 
a diváků?

Ohlasy jsou vesměs velmi pozitivní, což nás dost 
těší. Nabíjí to neuvěřitelnou energií odehrát koncert 
a slyšet chválu od kamarádů i naprosto neznámejch 
lidí. Pro ukázku tu máme jednu hlášku kámoše, kterej 
nám po Hudbě z FEKTu řekl: „Hele, kluci, vy jste mě 
celkem zklamali. Já jsem na vás přišel a říkal jsem si, 
že to bude takový průměrný nebo jakože dobrý, ale 
vy jste k***a dobrý!“ A podobných reakcí dostáváme 
hodně. Je to bomba, strašně dobře se to poslouchá. 

Co máte v plánu teď podniknout s vaší kapelou? 
V první řadě chceme nahrát to demíčko. Chtě-

li bychom ještě najít někoho, kdo by se nám staral o 
zařizování koncertů. Nikdo z nás na to nemá extra 
moc přebytečnýho času, aby se tomu mohl věno-
vat pořádně, navíc nechceme dosáhnout toho, aby 
se pak ostatní naštvali na toho, kdo to nebude dělat 

úplně podle představ ostatních. Dále chceme skládat 
nový songy, ať máme materiál na opravdový album. 
No a v neposlední řadě bychom chtěli začít víc kon-
certovat, ale to už souvisí s tím sháněním manažera.

Kdy vás můžeme slyšet v nejbližší době hrát zase 
v Brně nebo okolí? 

V nejbližší době nás asi v Brně a okolí bohužel ne-
uslyšíte. Nemáme nic domluvenýho, ale chceme něco 
sehnat. V Brně se nám hraje skvěle, oba koncerty, jak na 
warm-upu, tak na samotný Hudbě z FEKTu, byly absolut-
ní pecka. Budeme se snažit, ať se tu co nejdřív potkáme!

Chcete něco vzkázat čtenářům časopisu? 
Čtenářům chceme poděkovat, že si našli čas a tr-

pělivost, aby si o nás něco málo přečetli. Budeme se 
těšit na nějakým tom dalším koncertě. A ještě jed-
nou chceme hlavně poděkovat za hlasy, který jste 
nám dali, a umožnili nám vlastně tohle všechno zažít. 

Lucie Sára Jurčová



VUT podporuje nápady studentů
Na VUT v Brně studuje 20 000 invenčních mladých 

lidí, z nichž každý může být potenciálním nositelem ná-
padu, jak přispět komunitě studentů. Číslovka 20 000 
současně označuje i částku, kterou je možné získat za 
úspěšný projekt. Grantový fond na podporu student-
ských aktivit vypsala Studentská komora Akademické-
ho senátu VUT v Brně a byl pilotně spuštěn v červnu 
2014. Jeho hlavní myšlenkou je nabídnout prostřednic-
tvím studentské soutěže širší spektrum možností využi-
tí volného času než dosud a posílit pocit sounáležitosti 
se spolužáky i mezi studenty napříč obory a fakultami. 

V září letošního roku bylo vyhodnoceno již čtvr-

té kolo soutěže. Za 15 měsíců od spuštění grantu 
se přihlásilo více než 100 projektů, z nichž bylo více 
než 30 finančně podpořeno. Studenti přicházejí na-
příklad s myšlenkou hudebních festivalů pro tisíce 
studentů. Jako příklad můžeme uvést již fungují-
cí Hudbu z FEKTu nebo její obdobu FAST FEST. V 
obou případech jde o klání studentských kapel, které 
je zakončeno vystoupením profesionálních hudeb-
ních skupin. Návštěvníci tak mohou strávit nabité 
hudební odpoledne a studentské kapely mají zase 
příležitost zahrát si před několikatisícovým publikem.
Konference jsou dalším již opakovaně podporovaným 
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Trochu nás vystrašilo počasí, které podle předpovědi 
nemělo být zrovna přívětivé. Nakonec si z nás všechny 
internetové servery pouze dělaly legraci a bylo krásně. 
A právě kvůli strachu ze špatného počasí jsme zakom-
ponovali do programu PFS další novinku a tou je Jump-
Park. Zkráceně se jedná o hodinové skákaní na tram-
polínách nebo do molitanové jámy. Možná se vám zdá 
hodina málo, ale po 15 minutách začnete přemýšlet, 
jak že to vlastně zítra vstanete z postele. Snad jedno 
ponaučení pro příště, v riflích se skáče celkem blbě.

Moje místo na článek je vyčerpáno. Pokud bys-
te se sami chtěli vyjádřit k letošnímu PFS, neboj-
te se (my vás neukousneme a budeme jen rádi) 
a napište nám na assistance@sps-fekt.cz . Ať mů-
žeme udělat ještě hezčí zážitek pro další prváky.
Budiž tedy záviděno těm, kteří se tohoto skvělého 
a jedinečného víkendu účastnili. Tak zase za rok!

David Michalík



typem projektů. Příkladem je jak mezinárodní konfe-
rence JuFoS, kterou pořádají studenti Ústavu soudní-
ho inženýrství, tak dvoudenní Techfest plný přednášek 
a workshopů z praxe, kterou připravuje BEST Brno na 
Fakultě elektrotechniky a komunikačních technologií.

Mezi přihláškami se ale objevují i dobročinné akce. 
Jednou z již proběhlých je například přednáška na 
podporu transplantace kostní dřeně nebo Cooking 
for homeless people. Druhý jmenovaný projekt navíc 
propojuje místní studenty s těmi, kteří k nám přijíždí 
studovat v rámci programu Erasmus. Studenti vě-
nují celé odpoledne přípravě a vaření pokrmů lidem 
bez domova a nakonec jim výsledky svého snaže-
ní i osobně naservírují. Podobný charakter má i Run 
For Friendship, který slouží k navázání vztahů mezi 
zahraničními a místními studenty prostřednictvím 
sportu. Akce se účastní na dvě stovky studentů, kte-
rých se ujmou profesionální trenéři, a mají možnost 
ověřit si získané dovednosti v několika závodech.
Výčet projektů rozhodně není konečný. Podporo-
vané jsou na příklad i výstavy a další společenské 
události jako seznamovací akce prváků apod. Se-
znamy podpořených projektů včetně jejich popisu a 
dalších informací najdete na http://skas.vutbr.cz/ifsp/

Jak Interní fond na podporu studentských projek-
tů funguje?

Prvním krokem je přihlášení projektu. Přihláš-
ku je třeba poslat v elektronické i papírové verzi 
v termínech dle pravidel pro daný kalendářní rok. 
Všechny takto přihlášené projekty budou ve sta-
novených termínech vyhodnoceny komisí, v níž 
zasedají členové Studentské komory AS VUT.
Podpořené projekty budou financovány formou mi-
mořádného stipendia, přičemž 70 procent z přizna-
né částky je vyplaceno hned, 30 procent po řádném 
ukončení. Na projekt je možné získat příspěvek až 
20 000 Kč. Po uzavření podpořeného projektu je 
požadována závěrečná zpráva, na jejímž zákla-
dě buď je, nebo není vyplacena zbývající částka.

Tomáš Mejzlík

Ve čtvrtek 1. října jsme se hned pěkně brzy ráno 
sešli s primátorem Petrem Vokřálem a zkontrolovali 
plnění úkolů, které jsme si na poslední schůzce uložili.
Setkání proběhlo v rámci unikátní společné platfor-
my Magistrátu města Brna a brněnských studentů 
nazvaného Studentské Brno. Tento projekt si kla-

de za cíl agregovat podněty vzešlé z brněnské stu-
dentské obce, artikulovat je a společnými silami 
pak konstruktivně přispívat k hledání jejich optimál-
ních řešení formou realizace konkrétních projektů.

Na pracovní schůzce se především kontrolovalo spl-
nění vzájemných úkolů a v rámci jednotlivých řešených 

Jak studenti mění Brno
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témat se pak navrhoval další konkrétní postup. V rámci 
tématu „Wi-Fi zdarma v brněnských parcích“ aktuální 
král Brněnského majálesu Roman Hypský, student 
VUT, předložil návrhy na lokality pro vybudování Wi-Fi 
sítí a základních požadavků na technický provoz. Pri-
mátor prezentoval aktuální stav podobných projektů v 
Brně a nastínil problematiku budování Wi-Fi sítí. Obě 
strany se dohodly na výběru tří finálních lokalit (Björn-
sonův sad, park Lužánky, Kraví hora) a pro tyto lokali-
ty magistrát v průběhu měsíce října zpracuje analýzu 
konkrétní technické náročnosti a proveditelnosti vý-
stavby Wi-Fi sítí (stínění signálu stromy, budovami atd.).
Úkol pro magistrát: Dodat analýzu náročnosti a 
proveditelnosti výstavby sítí ve vybraných lokalitách.

V rámci diskuze k tématu „Studentský den Země“ 
předal primátor zástupcům studentů návrh šesti „za-
nedbaných lokalit“, které patří městu Brnu a zasloužily 
by si zcela určitě jistého oživení a úpravy. Jan Záho-
ra za Mendelovu univerzitu místo definice pravidel 
soutěže na změnu těchto lokalit ze strany studentů 
požádal pana primátora o úpravu tohoto tématu, tj. 
místo úpravy několika malých a roztříštěných lokalit 
ve městě navrhuje spojit společně síly a věnovat úsilí 
kompletní změně velmi zanedbané lokality odkaliště 
Hády. Zde by chtěli studenti vybudovat volně přístup-
ný volnočasový areál parkového typu (tráva na aktivní 
odpočinek, běžecké štěpkové trasy, cesty pro in-line 
brusle, atd.) Obě strany s úpravou tématu souhla-
sily a stanovily si do příští schůzky následující úkoly:
Úkol pro studenty: Kontaktovat příslušné fakulty s 
prosbou o realizaci studentské soutěže na podobu a 
využití dané lokality.

Úkol pro magistrát: Dohledat stávající projekty 
na změnu daného území a zadat investičnímu od-
boru analýzu současného stavu a proveditelnosti.

K tématu „více pointů s pitnou vodou nejen pro 
sportovce“ předal primátor studentům aktuální se-
znam vodních prvků ve správě města. Studentský 
ambasador prezentoval výsledky jednání s Krajskou 
hygienickou stanicí JmK a nutné zákonné povinnos-
ti, která pítka pro svůj provoz musí mít. Hygienické 
limity by neměly být překážkou, a proto obě strany 
společně řešily místa na nová pítka a jejich podobu.
Úkol pro studenty: Kontaktovat výrobce pítek a 
zjistit možné úpravy „standardizovaných výrobků“.

Dle výrobních možností pak vypsat soutěž na po-
dobu pítek a finální výběr lokalit pro jejich umístění.
Zástupce Studentské komory Akademického senátu 
VUT v Brně Tomáš Mejzlík prezentoval návrh na další 
téma, jehož cílem je zřízení nabíjecích míst pro chytré 
telefony v rámci centra města. Proběhla taktéž disku-
ze o možných lokalitách pro stojany a zámky na kola 
na sloupech pouličního osvětlení, kterým se studenti 
chtějí dále věnovat. Všichni se předběžně také do-
hodli, že v měsíci listopadu opět proběhne další osob-
ní schůzka, prezentace a kontrola zadaných úkolů.

PS: Příště se na schůzi s primátorem může řešit 
právě tvůj nápad. Mrkni na studentskebrno.cz :-)

Studentské Brno
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Pozvánka na Techfest
Studentská organizace BEST Brno. Někteří z vás už 

o nás možná slyšeli a ví, že pro vás, studenty pořá-
dáme například inženýrskou soutěž EBEC. To ale zda-
leka není vše, loňského roku se právě na vaší fakultě 
uskutečnil premiérový ročník konference Techfest.

 Konference byla tehdy pouze jednodenní, ale letos 
se ještě o jeden den rozroste. Druhý ročník Techfes-
tu se uskuteční 19. a 20. listopadu a stejně jako loni 
je určený všem studentům technických univerzit, ze-
jména Vysokého učení technického v Brně. A obdob-
ně jako minulý rok se můžete těšit na setkání se zá-
stupci vybraných firem a špičkami ve svých oborech.

A co že pro vás ve dvou informacemi nabitých dnech 
chystáme? První den konference bude věnován před-
náškám odborníků v technických odvětvích. Těšit se 
můžete na Miroslava Trnku, zakladatele společnosti 
ESET, který vám poví o tom, co se může stát z „obýváko-
vého“ start-upu. Vesmírně zajímavou přednášku před-
nese pan Petr Kolář ze společnosti Czech Space Office. 

O světě designu nám popovídá Petr Novague oce-
něný dvěma prestižními cenami red dot. Vzduchem se 
proletíme v ultralehkých letadlech leteckého konstruk-
téra Tadeáše Waly. Ze světa k nám přijede pan Maar-
ten Van Leeuwen, zakladel firmy Alvey Group zabývají-
cí se nejen skladováním a interní logistikou. Posledním 

přednášejícím bude pan Martin Šula, zakladatel firmy 
JetSurf, který změnil pohled na vodní sporty. Nově 
jsme se navíc rozhodli dát prostor i nadějným student-
ským projektům. Po inspirativních přednáškách úspěš-
ných lidí z praxe se proto dozvíte o některých zajíma-
vých projektech studentů, probíhajících u nás na VUT.

Druhý den konference bude probíhat několik zajíma-
vých workshopů od vybraných firem. Firma Honeywell 
vám představí mimo jiné i nejnovější technologie při vý-
robě leteckých motorů. Společně s firmou FEI se pak bu-
dete hlouběji dívat na mosty mezi naším a nano světem. 
Dále se můžete těšit na workshopy od firem jako Škoda 
auto, Automotive Lighting, Flextronics, Foxconn a další.

Stejně jako v loňském roce se pak můžete tě-
šit na vstřícné organizátory, dostatek dobrého 
občerstvení a zisk důležitých kontaktů na zmíně-
né firmy. Neváhejte proto, registrujte se na strán-
kách www.techfest.cz a nechte se inspirovat.
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Zeptejme se 
Fotografa

Jednou si takhle sedím v kanclu, upravuju fotky 
a přemýšlím, o čem vlastně napíšu článek o focení. 
Mnoho lidí by určitě napadl článek o tom, jaké jsou 
tipy pro začátečníky nebo co si vybrat za foťák a po-
dobné ptákoviny Zkuste si ale otevřít Google a na-
psat tam „jak fotit“, v mnoha případech to bude rych-
lejší, než hledání tohoto článku na stránkách E-fektu. 

Najednou do kanclu vrthl Michal, já měl samozřej-
mě kvůli upravování fotek napůl aktivovaný ignore 
mode, přišel ke mně a zeptal se: „Prečo musíš kaž-
dú fotku upravovať?“. Najednou jsem dostal nápad. 
Co rozebrat právě otázky tohoto typu? Věci o focení, 
které přijdou lidem na mysl, teda aspoň těm, co se 
focení nevěnují. Začal jsem tedy do Michala hustit, 
ať do mě chrlí další otázky, a tak vznikl tento článek.

Proč tedy musím každou fotku upravovat? 
Nejdříve je nutné si uvědomit, jakou úpravu foto-

grafie mám na mysli. V dnešní době bohužel většina 
lidí vnímá úpravu fotografie jako hřích, protože vi-
děli na Internetu videa, kde například ze ženy, která 
neměla nejlepší proporce, vyfotošopovali světovou 
modelku, nebo z ní dokonce udělali kus pizzy. Ano, i 
taková videa existují. Vládne tedy doměnka, že po-
kud někdo dostane do ruky photoshop, může udě-
lat cokoliv, a hezká fotka potom není žádné umění. 

Tento typ úpravy ale nemám na mysli.  Možná vás 
ale překvapím, když řeknu, že ten, kdo tvrdí, že fotí 
bez následných úprav, vlastně lže. Proč? Téměř kaž-
dý digitální fotoaparát má v sobě software na vylepše-
ní obrazu, aby i fotka, která se dál nebude upravovat, 
byla hezká. Touto úpravou se rozumí úprava kontrastu, 
barev, sytosti, světlosti atd. Fotografové ale tuto funk-
ci nepožadují a snímky si upravují sami. A to je taky 
důvod, proč fotografie vyfocené profesionálními foto-
grafy mají mnohdy lepší atmosféru barev. Umění tedy 
není jen fotku správně pořídit, ale i správně upravit.

Můj telefon má 18 megapixelů. Jaký je rozdíl mezi 
18 Mpx na zrcadlovce a 18 Mpx na telefonu?

Jednou jsem fotil na akci a přišel ke mně týpek, tro-
chu se zajímal, čím to fotím. Zjistil, že jeho smartphone 
má stejný počet megapixelů jako moje zrcadlovka, a 
mohl tedy fotit stejně kvalitní fotky. Udělal jsem proto 
malý test, jak mu dokázat, že to není tak úplně prav-
da. Nejprve jsem vyfotil fotku na jeho telefon v plném 
rozlišení a přiblížil vzdálený text, který se už i při takto 
vysokém rozlišení nedal přečíst. Potom jsem udělal 
celkem odvážný krok a přepnul moji zrcadlovku na 4,5 

megapixelu, což je víc než třikrát menší rozlišení. Vyfo-
til jsem stejnou scénu a přiblížil text, který na telefonu 
nešel přečíst. S překvapením text šel přečíst jasně a 
nepotřeboval jsem k tomu takhle vysoké rozlišení. Jak 
je tohle možné? Ujasněme si, co je to vlastně rozlišení, 
je to počet obrazových bodů na snímku. Jeden mega-
pixel je jeden milion obrazových bodů, neboli pixelů. 
Je to tedy číslo a lidé na čísla letí, čím víc, tím líp. A 
přesně takhle výrobci telefonů lákají lidi, dají telefonu 
do parametrů nějaké vysoké číslo a lidé si to kupují.

Proč je ale výstup z takového zařízení tak nekva-
litní? Prostě a jednoduše, čip na pořizování sním-
ku, který je v telefonu, je moc malý na to, aby mohl 
pořizovat tak vysoké rozlišení. Signál je tedy nutné 
extrémně zesílit a to se potom odráží na kvalitě fo-
tografie při horším osvětlení. Samozřejmě výrobci 
smartphonů udělali poslední dobou velký pokrok, co 
se týče foťáků v telefonech, ale jakmile uberete trochu 
světla, tak zrcadlovky vítězí na plné čáře. To však ne-
znamená, že s mobilem se nedá vyfotit dobrá fotka. 

Co je důležitější? Zrcadlovka, nebo objektiv?
Existuje mnoho typů zrcadlovek, některé jsou lev-

né, jiné zase drahé. Většinou se ale liší spíše funkce-
mi, než obrazovou kvalitou. Jejich hlavním úkolem je 
zachytit a zpracovat světlo, které přiletí z objektivu, 
je však důležité, v jakém stavu přiletí. Právě objektiv 
určuje, kolik světla přiletí, jaký je úhel záběru, zkres-
lení, ostrost i neostrost, tvar rozmazaného pozadí 
atd. Proto si myslím, že důležitější roli má objektiv.. 

Není to dávno, co jsem viděl na Internetu porovnání 
levné zrcadlovky s drahým objektivem a drahé zrcad-
lovky s levným objektivem. Z prvního setu vycházely 
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krásné fotky díky tomu, že světlo bylo objektivem dob-
ře zpracováno. Druhý set už na tom nebyl tak dobře, 
jelikož obraz z objektivu byl neostrý a měl spoustu vad.

Byl jsem jednou na akci, kde fotil fotograf. Blesk 
měl namířený na strop místo na nás. Proč?

Někteří už určitě postřehli nevýhody focení bleskem, 
za objektem se vytvoří stín, lesklá pleť odrazí část svět-
la zpátky do fotoaparátu, oči zčervenají a pokažená 
fotka je na světě. Musel se tedy vymyslet jiný způsob, 
než svítit přímo na objekt. A tak někdo dostal nápad, že 
by se světlo mohlo odrazit od stropu. Nejen, že jsme se 

zbavili nežádoucích stínů a lesklé pleti, strop navíc fun-
guje jako velký zdroj světla, který místo ostrých stínů, 
které dostaneme s klasickým bleskem, dělá stíny měk-
ké. Ale i tento způsob má své nevýhody, občas světlo 
odražené od stropu svítí moc svrchu a objekt pak vrhá 
stín sám na sebe, proto se používá bílá destička, která je 
umístěná nad zábleskem a odrazí část světla na objekt.

Martin Střálka

Plavčíkem v USA
Nedávno jste se v E-fektu mohli dočíst něco o pří-

pravách na Work & Travel v USA, přesněji na pozici 
plavčíka. Protože jsem právě čtyři měsíce v Ame-
rice absolvoval, můžete se dozvědět, jak to doo-
pravdy vypadá a funguje. Pokud vás zajímá, jak se 
do takového programu přihlásit a co je potřeba udě-
lat před odletem, najděte si březnové číslo E-fek-
tu buď doma, anebo na stránkách www.sps-fekt.cz.
Po příletu

Tak nějak jsme si mysleli, že si po opravdu dlouhém 
letu odpočineme, to jsme se ale docela mýlili. Na leti-
ště pro nás přijel Mick, náš supervizor a později vel-
mi dobrý kamarád. Vzal nás do kanceláře, kde jsme 
dostali všechno potřebné, abychom příští den mohli 
pracovat. První tři týdny sice moc práce nebylo, potom 

jsme si ale našli druhou práci a se začátkem prázd-
nin nám začalo dvanáct týdnů prakticky bez volna.
Práce

Ať se snažíte sebevíc, v práci po pár týdnech za-
čnete pociťovat stereotyp – denní rutina znamenala 
vstát, navařit si oběd, jet do práce, kde jsme muse-
li poklidit a potom se prakticky osm hodin opalovat 
a koukat do vody. To zní sice pěkně, ale po patnácti 
týdnech nám z toho začalo skoro hrabat. Po kon-
ci směny se opět uklidilo a jelo se na kolech domů 
a nakoupit. Večer se samozřejmě vždycky nějaká 
ta zábava konala, ranní jízda ve vedru na kole a ješ-
tě k tomu s kocovinou však není úplně příjemná. 
I když to vypadá, že si stěžuju, na bazén chodilo 
dost příjemných lidí a udělali jsme si kamarády, kteří 
nás téměř denně navštěvovali. Navíc jsme učili pla-
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vat malé Američany, což nám taky hodilo pěkných 
pár dolarů navíc a o zábavu jsme měli postaráno.
Cestování

Po více než třech měsících jsme se mohli těšit na 
náš plánovaný roadtrip – autobusem jsme si zaje-
li do New Yorku, kde jsme strávili tři noci. Dál jsme 
přeletěli na západní pobřeží do San Diega, kde na 
nás čekalo pronajaté auto. Tím jsme projeli Los An-
geles, Las Vegas, spoustu národních parků a náš 
výlet končil v San Franciscu. To všechno za 17 dní. 
Finance

Je pravda, že do začátku určitý obnos potřebujete, 
taky se téměř neobejdete bez druhé práce (zaměstna-
vatelé většinou zaměstnávají na čtyřicet hodin, takže 
zbydou dva volné dny) a cestování taky něco stojí. 
Pokud ale nerozhazujete za zbytečnosti, není problém 

vrátit se pár tisíc v plusu včetně zaplacení nákladů 
před odletem, které se pohybují kolem čtyřiceti tisíc. 

Chcete se dočíst víc?
O čtyřech měsících za mořem by se dalo napsat tisíc-

krát víc, jestli vás náš pobyt v USA zajímá, určitě zavítejte 
na náš blog www.bigadventuresabroad.wordpress.com, 
kde najdete spoustu článků a informací. 

Pokud máte zájem o podobný program, určitě 
neváhejte a začněte si hledat agenturu už na pod-
zim – ceny pro první uchazeče bývají o několik tisíc 
nižší a máte mnohem větší výběr zaměstnavatelů

Radek Kárník
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Tipy na seriály
Těžko říct, jestli televizním společnostem dochá-

zí nápady, nebo už se vyčerpala všechna dobrá 
témata, pravdou ale je, že se jich čím dál víc ubírá 
směrem spin-offů, remaků a rebootů oblíbených děl. 
V posledních měsících jsme tak mohli v kinech vi-
dět nového Robocopa, Godzillu, Jurský svět, Mad 

Maxe atd. Televize na tom není jinak, a tak se mů-
žeme těšit na nové verze Twin Peaks, Heroes, Pri-
son Break a dalších kultovních seriálů. V letošním 
roce vyšly první série dalších nově rozjetých děl, a 
to Fargo a Better call Saul z univerza Breaking Bad.

Fargo Volejte Saulovi

Rok: 2014
Žánr: krimi, drama, komedie
Režie: Adam Bernstein, Randall Einhorn, Colin Buck-
sey, Matt Shakman, Scott Winant, Adam Arkin
Hodnocení ČSFD/IMDB: 91 %/9,0

Seriál Fargo je volným pokračováním kultovního 
britského filmu z roku 1996 (snímek dostal Os-
cara za scénář). Filmový Fargo byl velmi oblíbený, 
a proto se fanoušci báli, že se seriál filmu v žádném 
případě nemůže vyrovnat. Obavy ale byly zbytečné 
– seriál se stal hned velmi oblíbeným a začal 
sbírat jednu cenu za druhou. Desítidílná série je 
plná skvělých hlášek a hlavně černého humoru, 
na kterém staví. Velkým plusem jsou také herecké 
hvězdy jako Martin Freeman a Kirsten Dunst. Na 
druhou stranu postrádá originalitu – těží ze své film-
ové předlohy a taky z jiných populárních TV seriálů.

Originální název: Better call Saul
Rok: 2015
Žánr: krimi, drama, komedie
Režie: Vince Gilligan, Colin Bucksey, Adam Bern-
stein, Larysa Kondracki, Terry McDonough, Michelle 
Maxwell MacLaren
Hodnocení ČSFD/IMDB: 87 %/8,9

A máme tu další volné pokračování, tentokrát 
veleúspěšné televizní show Perníkový táta (Breaking 
Bad) – ten po skončení přebral snad všechny možné 
seriálové ceny, a tak není překvapením, že se tvůrci 
rozhodli tohoto oblíbeného univerza využít co nejvíc. 
Pokračování vypráví o Saulu Goodmanovi v podání 
Boba Odenkirka, kterého určitě zná každý fanoušek 
Breaking Bad, jedná se totiž o advokáta hlavní post-
avy původní série. Děj se samozřejmě odehrává na 
stejném místě (Nové Mexiko) a v podobné době, 
takže se zde objevují stejné vedlejší postavy. Seriál tak 
opět částečně těží ze svého předchůdce a jen těžko 
můžeme říct, jestli by měl sám o sobě takový úspěch.

Radek Kárník
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Herní okénko
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Zajímá vás rozsáhlý svět her? Toužíte po novin-
kách z oblasti her deskových či počítačových? 
Chcete se dozvědět, jaké zajímavé události se 
odehrály právě v této oblasti? V tom případě jste 
tady správně, vítám vás v rubrice herního okénka.

European Road to BlizzCon
Od 3. do 4. října se v Praze splnil sen mnoha 

fanouškům e-sportu. V O2 aréně proběhl Evrop-
ský šampionát v Heroes of the Storm, Hearths-
tone a World of Warcraft. Nejlepší hráči a týmy si 
nejen rozdělili celkových 300 000 dolarů, ale také 
získali možnost účastnit se světového šampioná-
tu na BlizzConu, který proběhne 6. až 7. listopadu.

Kromě samotné turnajové části byl velkým lákadlem 
i doprovodný program. Kdo by neměl rád cosplay a 
kdo by nevyužil možnost zahrát si zajímavě vypada-
jící Overwatch? Zajímavostí je, že toto byla v Evro-
pě teprve druhá příležitost si zmíněnou hru zahrát.

Overwatch, mimo to, že je první FPS hrou od Bli-
zzardu, bývá označovaná jako Blizzardí Team fortress. 
A není to tak daleko od pravdy. Hra jako taková je velice 
svižná a má nádech MOBA mechanik, postava má sice 
svou ikonickou zbraň, ale také čtyři schopnosti (telepor-
tace, lezení po zdech a další), a právě to, jak hráči do-
káží nakombinovat schopnosti postav a jejich role (tak, 
podpora, útočník…), určí ve většině případů vítěze zá-
pasu. Je velkým plus, že hra samotná tým navede, které 
role chybí. Samozřejmě není nutnost se tohoto rozděle-
ní držet, ale je to výhoda. Zajímavostí a drobným odli-

šením proti jiným FPS hrám je i možnost měnit postavu 
dynamicky během zápasu. Není potřeba zemřít a čekat 
na konec kola nebo vyhledat speciální místo, které tuto 
změnu umožní. Tímto se hra stává svižnější a je možné 
lépe reagovat na protivníkovu strategii. A na závěr jen 
dodám, že jako většina posledních her od Blizzardu se 
i Overwatch drží motta „Easy to learn, hard to master“.
Kdyby měl někdo zájem, záznamy zápa-
sů se dají najít na http://www.eurtb2015.com/

League of Legends
2015 World Championship

Další ze zajímavých událostí poslední doby je svě-
tový šampionát v League of Legends (LoL). Hraje se 
celý říjen na čtyřech místech: Paříž, Londýn, Brusel 
a Berlín. Nejlepší týmy si v turnaji rozdělí 2 000 000 
dolarů, z čehož první tým získá polovinu. Turnaje se 
účastní 16 týmů z pěti regionů (Korea, Čína, Evro-
pa, Severní Amerika a Taiwan / Hong Kong / Macau)

Skupinová část se hraje ve čtyřech skupinách po 
čtyřech týmech, dvakrát každý s každým. Takže všech-
ny týmy odehrají celkem šest zápasů a dva nejlepší 
týmy ve skupině postupují do vyřazovacích bojů. Play-
-Off se hraje best of 5 (Bo5), takže aby tým postoupil, 
musí protivníka porazit celkem třikrát. Poslední dva 
šampionáty byly dirigovány z Asie. Korejské a čínské 
týmy dominovaly – z osmi nejlepších týmů posledních 
dvou šampionátů byly čtyři korejské, tři čínské a je-
den evropský. Proto byly velice překvapivé výsledky 
prvního týdne skupinové části. Nejlepší korejský tým 
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SKT T1 sice podle očekávání vyhrál svou skupinu C 
3-0, ale například skupiny B a D byly naprosto neoče-
kávané. Skupinu D ovládl evropský tým Origen, který 
během minulých worlds ještě neexistoval a za Evropu 
se kvalifikoval z posledního místa. Nechal za sebou, 
dle výsledků, nejlepší tým Severní Ameriky TSM, třetí 
nejlepší tým z Koreji KOO Tigers a nejlepší čínský tým 
LGD. Skupinu B ovládl americký tým Cloud 9, který 
se na šampionát kvalifikoval souhrou výsledků a ví-
tězstvím ve třech BO5 soubojích s ostatními týmy. Ve 
skupině B hraje i evropský tým Fnatic, dle fanoušků a 
některých analytiků nejlepší západní tým současnosti. 
Proto je překvapující, že po prvním týdnu skupin jsou 
na sdíleném druhém až čtvrtém místě ve své skupině.

Zápasy a jejich záznamy můžete sledovat na 
http://lolesports.com

Kingdom Come: Deliverance
Čechy, 1403, občanská válka a hrdina, jehož ro-

dina byla zavražděna. Jaká bude jeho cesta, jak se 
rozhodne, ovlivní dějiny? To nám poví RPG hra od 
Warhorse Studios s názvem Kingdom Come: Delive-
rance. Měla by vyjít někdy v létě 2016 a už teď má ti-
síce fanoušků. Nápad, který po obtížné cestě skončil 
jako velice úspěšný projekt na Kickstarteru (vybralo 
se více než milion liber). Jedna z nejlepších her na 
letošním E3. Kdo za tím vším stojí? Kdo je ta postava 
tahající ze stínů za nitky? Nikdo jiný než známý herní 
designér Dan Vávra a neméně známý autor legen-
dární stolní hry na hrdiny Dračí doupě Martin Klíma.

Čím je vlastně hra zajímavá? Inspiruje se historický-
mi událostmi, odehrává se na reálném území, používá 
realistický soubojový systém, ale hlavně má obrovskou 
podporu fanoušků, kteří jsou nejen nadšení, ale také 
kritičtí a poskytují vývojářům cennou zpětnou vazbu. 
Pro mě osobně hlavní zajímavost spočívá v tom, co na-
psal časopis PCGAMER: „Dungeons and no dragons“.

Více na oficiálních stránkách hry 
https://www.kingdomcomerpg.com/
Toliko k hernímu okénku, zahrajte si někte-
rou ze zmiňovaných her a rozhodně mi dej-
te vědět, co dalšího by se do okénka hodilo.

Aegnor, Mort



Ahoj, predstav sa naším čitateľom čo študuješ a 
odkiaľ si?

Jmenuju se Andrea Vodochodská,jsem od Pra-
hy z malýho městečka Roudnice nad Labem
a studuji druhým rokem Biomedicínsku techniku.

Aké si mala prázdniny, navštívila si nejakú zaují-
mavú krajinu?

Teďka na konci prázdnin v září sme leteli s ka-
marátkou do Švédska do Stockholmu co byl asi 
největší zážitek z těhle prázdnin takže sem si to 
moc užila, jinak jsem byla s rodinou v Chorvát-
sku a s kamarátkou na Macháči. Také jsem byla 
v Popradu a na Slovensku se mi velmi líbilo.

Prečo si sa rozhodla študovať na FEKTe BTBIO,-
mala si aj nejaké iné prihlášky? 

Měla jsem podanou přihlášku na VŠCHT v praze na 
chemickou fakultu a   VŠE v Praze , nechtěla jsem stu-
dovat medicínu protože se na to tak úplně necejtím  tak 
jsem si chtěla dát něco co se zabýva medicínou a pak  
jsem se rozhodla pro techniku v medicíne tady v Brně.

Čím si chcela byť keď si chodila do škôlky a čím 
chceš byť teraz?

Noo, tak když jsem chodila do školy tak jako 
asi všechny holky princezná (smích) Ťeďka dou-
fám že dostuduji biomedicínu a budu se věno-
vat spíš prodeji medicínskych přístroju a zařízení 
než nějakýmu hardcore výzkumu na univerzitě.

Máš priateľa alebo iné domáce zvieratko?
Ne bohužel nemám ani jedno (smích)

Ako vyzerá tvoj obvyklý deň?
Přes školní rok většinou vstanu , du do školy, pak se 

nasnídam, protože vstávam hodně brzo a moc času 
na kolejích na to není. Pak se vrátim ze školy zkouknu 
nějaký seriál, udělám si něco k jídlu, pověnuji se trošku 
učení, právě se totiž připravuji na FCE zkoušky z ang-
ličtiny takže se pruběžne musím učit i angličtinu a po-
tom jdem zase na odpolední vyučovaní a je věčeře ta-
ková rutina, spát zase vstávat. Víkend je troška volnější, 
to si užívam že sem doma , trocha si zasportuji a tak ....
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Akými cudzími jazykmi hovoríš okrem angličtiny?
Na gymnáziu sem se věnovala němčine, moc  z ní 

nemám ale po tom když dokončím FCE zkoušky tak 
se vrhnu i na ní.

Spomínala si aj nejaký šport...
Když sem byla mladší tak sem dělala závodně aerobik 
a hrála tennis.Teďkom je to mnohem horší protože 
předsa len toho volnýho času na vysoké moc není ale 
snažím se když to jde si jít zacvičit.

Aké máš okrem športy záľuby?
Rada si čtu knížky úplne nejradši mám knížky od Aga-
tie Christie – Hercula Poirota a všemožný jiný detektív-
ky,jinak se snažím relaxovat nakupováním. 

Horká mliečna alebo biela čokoláda?
Ani jedna, když jsem byla malá byla sem na ni alergic-
ká takže od tý doby mi to nějak nechybí a jsem spíš 
na slaný.

Pivo alebo víno?
Obojí. 

Ďakujem za rozhovor čo by si odkázala našim 
čitateľom?
Aby se jim časopis líbil, darilo se jim ve škole a v pří-
pade že to čte nejaký uchadzač o studium tak ať se k 
nám přihlásí ;)

Text: Martin Šelinga
Foto: Martin Střálka
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Letná škola v Dánsku
Myslíte si, že sa nájdu medzi nami študenti, ktorí 

radi a dobrovoľne navštevujú školu aj cez letné prázd-
niny? Ak znela vaša odpoveď NIE, tak sa mýlite. Na 
konci skúškového som objavil možnosť vycestovať 
na letnú školu do Dánska, do mesta Horsens, na 
VIA University College. Povedal som si, „skúsim to“. 
Neodradilo ma množstvo byrokracie ani vybavova-
nia. Podal som si prihlášku a čakal som. Po pár týž-
dňoch som dostal email, že som prijatý. Pred cestou 
som bol plný očakávania, lebo som nevedel čo ma 
čaká. Vedel som len to, že budem chodiť do školy. 
Prvý deň v škole

Všetci študenti letnej školy začali prvý deň spoloč-
nými raňajkami v aule, kde sa uskutočnila imatrikulácia 
a slávnostné privítanie. Potom sme sa rozdelili do tried 
a začala nám výuka. Najprv sme sa zoznámili s vyuču-
júcimi, potom so spolužiakmi. Letná škola ponúkala asi 
5 kurzov. Ja som navštevoval kurz Digital Multimedia. 
Kurz som si vybral, pretože ako jediný bol podobne za-
meraný, ako moje štúdium. Naučili sme sa základné in-
formácie o spracovaní obrazu, animácií, videa a zvuku. 
Milo ma prekvapil štýl výuky. Na úvod dňa sme mali asi 
hodinovú prednášku a potom nasledovali cvičenia, kto-
ré trvali asi 3-4 hodiny. Na cvičeniach sme vypracová-

vali rôzne úlohy. Dostávali sme aj domáce úlohy. Každý 
deň sme si museli prečítať niekoľko strán z knihy, ktorú 
sme na úvod kurzu dostali. Aby to nebolo také jedno-
duché, tak na víkendy sme dostali vypracovať malé 
projekty, ktoré sme museli odovzdať. V priebehu štúdia 
nás navštívili rôzne firmy, ktoré nám ponúkli spoluprácu. 
Veľmi sa mi páčilo, že medzi firmami a školou je veľmi 
dobré spojenie. Firmy často zadávajú študentom rôz-
ne úlohy, projekty aj záverečné práce. Študenti v rámci 
cvičení mohli vypracovávať projekt pre firmu. Študenti 
pracovali na reálnych projektoch a riešili reálne problé-
my z praxe. Aby sme nedostali kredity zadarmo, dostali 
sme na záver kurzu vypracovať záverečný projekt. Veľ-
mi sa mi páčilo, že sme museli pracovať v tímoch. Na 
záver sme našu prácu museli prezentovať.  Po vyučo-
vaní nám boli k dispozícií štyria domáci študenti, ktorí 
sa nám starali o voľný čas. Bohužiaľ aktivít bolo málo a 
návštevnosť ešte menšia. Asi by sa mali inšpirovať od 
SPS, my by sme im ukázali, ako sa majú postarať o štu-
dentov :) . Aby sme im nekrivdili, tak nám zorganizovali 
skvelý výlet do Legolandu, za čo im veľmi ďakujeme. 
Život v Dánsku

Dánsko je veľmi chudobná krajina čo sa týka prí-
rody. Všade len lúky a lesy. Najvyšší kopec Dánska 
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je vysoký ako Palačák. Evidentne to nikomu nevadí, 
pretože domáci si žijú na vysokej úrovni. Dáni sú veľmi 
ekologickí a biologickí, z tohto dôvodu je 100% elek-
trickej energie vyprodukovanej veternými elektrárňa-
mi. Dáni šetria životné prostredie, v mestách takmer 
všetci jazdili na bicykloch a nikde ste nevideli žiadne 
veľké auto so silným motorom. Nemilo ma prekvapila 
pracovná doba. Po 16. hodine sa zatvárali obchody a 
všetky služby. Potom sa mesto vyprázdnilo. Nočný ži-
vot v Dánsku je veľmi podobný tomu nášmu, len ne-
chápem, prečo sa hovorí príslovie, si opitý ako Dán. V 
alkoholizme Dáni zaostávajú za Čechmi aj Slovákmi. 
Veľkým prekvapením bolo, že po polnoci sa v klu-
boch cena alkoholu zdvojnásobila. Na párty nikto ne-
žil pokiaľ sa v klube neobjavila Československá crew. 
Pre nás, študentov z východnej Európy je život v Dán-
sku veľmi drahá záležitosť. Cestovanie po Dánsku je 
asi najdrahšia vec celej letnej školy. Cesta vlakom z 
mesta Horsens do hlavného mesta Kodaň (vzdiale-
nosť ako z Brna do Prahy) a späť vyšla asi na 100€ 
(2700 Kč). Výhodou je využívanie rôznych skupi-
nových zliav. Na výlety sme radšej chodili po sku-
pinkách. Ako sme sa tak spoznávali, tak som si po-
stupne uvedomoval aký je svet malý, pretože som v 
Dánsku stretol aj ďalších študentov VUT. Tak som ich 
požiadal, aby svoje pocity zdieľali medzi ostatnými 
čitateľmi e-fektu. Položil som im nasledovné otázky:
1. Prečo si sa rozhodol/a zúčastniť sa letnej školy v 
dánsku?
2. Čo si na letnej škole študoval/a? 
3. Čo ti letná škola v dánsku dala?
4. Odporučil/a by si letnú školu aj ďalším študentom 

VUT?
5. Chcel/a by si niečo čitateľom efektu odkázať?
Odpovede: 
Martin z FITu: 
1. Keďže sa mi nepodarilo naplniť moje plány 
účasťou na Erasme, rozhodol som sa aspoň ta-
kýmto spôsobom vyskúšať si štúdium v zahraničí. 
2. Absolvoval som kurz Digitálne multimédia. 
3. Škola mi dala na jednej strane nové praktické vedo-
mosti z oblasti multimédií a kredity uznané mojou fa-
kultou. Na druhej strane nové skúsenosti so štúdiom v 
inom jazyku, nové kontakty a spoznal som novú krajinu. 
4. Určite áno, či už ako letnú školu alebo v rámci progra-
mu Erasmus. A rozhodne nie len študentom VUT, ale 
aj študentom iných univerzít s rôznym zameraním. 
5. Pilne študujte.
Karolína z FEKTu: 
1. Chtěla jsem si zlepšit angličtinu, poznat 
Dánsko, potkat nový lidi z různých koutů svě-
ta a trošku rozšířit obzory mimo můj obor.
2. Studovala jsem Personal skills - zabýva-
li jsme se různými typy managementů, leader-
shipem, týmovou prací nebo třeba motivací. I 
když lektor nebyl moc dobrý, stejně jsem se 
dozvěděla něco nového a kurz pro mě byl přínosný.
3. Byla to pro mě skvělá příležitost, jak procesto-
vat alespoň kousek Dánska a zároveň se naučit 
něco málo z oboru, ke kterému bych se jinak nik-
dy nedostala. Letní škola mně taky dala super ka-
marády, se kterýma se vídám i po návratu domů.
4. Letní školu určitě doporučuju, byly to úžasný 3 
týdny. Jen pokud by byl váš hlavní cíl zlepšení an-
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gličtiny, tak bych si možná vybrala něco jiného. Po-
čet česky mluvících studentů je opravdu vysoký.
5. Ne  
Daniel z FP: 
1. Letní školy v Dánsku jsem se zúčastnil, protože jsem 
náhodou narazil na odkaz na FB stránkách. Učím se 
rád novým věcem a rád cestuji, proto mi to přišlo jako 
skvělý nápad. Navíc mám slabost pro severní země.
2. Komunikace s lidmi je mým denním chlebem a 
mou budoucností. Rozhodl jsem se proto studovat 
Personal skills. V ČR jsem navštívil spoustu podob-
ných kurzů tudíž mě i zajímal Dánsky pohled na věc. 
3. Především spoustu nových českých a sloven-
ských přátel, ale také spoustu nových zkušeností 
jako například: výuka v cizím jazyce, sebedůvěru 
mluvit a přednášet v anglickém jazyce, nové ces-

tovní zkušenosti. Hřeje mě i vítězství v soutěži: 
Rychle vypít pivo a poté rychle zatlouct hřebík.   
4. Letní škola mi dala jenom pozitiva. Co víc si přát 
než cestovat a poznávat nové lidi a do toho se učit to, 
co sami studujete nebo v čem se chcete zdokonalit.
5. Užívejte života a vždy se učte novým věcem a stále 
čtěte e-fekt.
Záver

Verím, že tento článok študentov FEKTu dosta-
točne motivoval, verím, že využijú možnosti ces-
tovania po svete, študovania v zahraničí a roz-
víjania osobnosti. Je to neskutočná príležitosť 
vidieť inú kultúru, iný systém školstva, spoznať 
ľudí z celého sveta a získať skvelých kamarátov. 

Lukáš Lučenič

Strastiplná cesta na Erasmus
Rozhodnutie vydať sa v priebehu štúdia na 

Erasmus padlo už dávno pred tým, ako som začal 
chodiť na univerzitu. A že to bude nemecky hovoriaca 
krajina, bolo tiež jasné už na strednej. No a po štyroch 
rokoch štúdia na FEKTe som sa rozhodol si tento sen 
konečne splniť. Či to splnilo očakávania, uvidíte ďalej, 
začnime však celou tou byrokratickou procedúrou 
– čo treba urobiť aby ste sa na ten Erasmus vôbec 
dostali.

Prvé rozhodnutie – Kedy!
Ako ste si asi všimli, štúdium na VŠ netrvá več-

ne (v ideálnom prípade), a v ešte ideálnejšom 
iba päť rokov. Z toho v prvom sa na Erasmus ísť 
nedá, v treťom a piatom sa píšu záverečné práce. 
Ako áno, diplomka sa dá písať aj na Erasme, ale 
predstavte si, že všetci ostatní sa niekde čvachta-
jú v mori a vy máte písať. Ono by to tak aj dopadlo.
Takže, se vším všudy, zostáva druhý a štvrtý ročník štúdia. 
A z toho je ten druhý možno aj lepší. Vtedy sú ešte pred-
mety všeobecnejšie, a je oveľa väčšia šanca, že nájde-
te predmety ktoré sa vám budú zhodovať s tými našimi.

Druhé rozhodnutie – Kam!
Možno ste sa už stretli s názormi: „Aha, ty ideš na 

pol roka na dovolenku...“ A vy môžete odpovedať 
„áno“, pretože sa chystáte do španielska, alebo „nie“, 
pretože idete do Nemecka. Bohužiaľ, či pol roka 
dovolenkujete alebo pol roka makáte v tomto prípade 
rozdiel nie je, jedine teda v tom, že v Nemecku sa tie 
skúšky aj naozaj dajú neurobiť. 
Vyberajte si školu nielen na základe krajiny, ale aj na 
základe toho, aké študijné programy ponúka. Keď ste 
mikroelektronik, ťažko sa budú hľadať zhodné pred-
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mety so silnoprúdom.  No a keď už viete kedy, a kam, 
prichádza tá byrokratická časť.

Prihláška
Všetky informácie o prihlásení nájdete na stránkach 

fakulty v kolónke Studium -> Studium v zahraničí. Od-
tiaľ sa budete vedieť preklikať aj priamo k programu 
Erasmus Plus, ktorý teraz beží, nájdete tam zoznam 
partnerských univerzít, a nejaké dátumy, do kedy treba 
podať prihlášku. Dátumy zatiaľ zverejnené nie sú, ale 
väčšinou to býva niekedy v lednu. Čo sa týka prihlášky, 
treba dodať tri dokumenty. Samotnú prihlášku, moti-
vačný list v angličtine, a žiadosť o štúdium v zahraničí. 

Žiadosť nájdete na webe v kolónke Studium v za-
hraničí A treba ju vyplniť s údajmi univerzity, ktorú 
chcete navštevovať. Teda otvoríte si web zahraničnej 
univerzity, nájdete katalóg predmetov, a do žiados-
ti vypíšete tie, ktoré máte záujem študovať. Ideál je, 
keď k týmto predmetom nájdete ekvivalent predmetu 
z vášho katalógu predmetov tu na FEKTe (Kontrola 
absolvovaných předmětů). Podmienkou je, že aspoň 
jeden takýto ekvivalent musíte na výjazd do zahrani-
čia nájsť. A aby toho nebolo málo, tento váš študijný 
plán musí schváliť predseda oborovej rady vášho obo-
ru, a proděkan pre bakalárske/magisterské štúdium. 

Prihlášku na Erasmus Plus zase nájdete po 
preklikaní sa na informácie o Erasme. Treba vypl-
niť také tie bežné informácie ktoré sa uvádzajú v 
prihláškach. Vypíšete aj univerzitu, ktorú chcete 
navštevovať, a prípadne aj ďalšie, ak by tá jedna 
nevyšla.  Do motivačného listu zase zhrnúť, pre-
čo by práve vás mali vybrať na zahraničný pobyt.

Krátko po deadline na podávanie prihlášok zahranič-
né oddelenie vyhodnotí podľa priemeru známok a 
jazykových znalostí všetkých účastníkov a pozve ich 
na pohovor. Pohovoru sa netreba obávať, nebudú vás 
skúšať, ani nič podobné, v podstate, ak ste uspeli, 
tak vám oznámia, že ste uspeli a idete na Erasmus, 
a ak vás niekto predbehol, tak sa vám snažia nájsť 
nejaké vhodné miesto niekde inde – predovšetkým 
na náhradných univerzitách uvedených v prihláške. 
Takže na konci dňa odídete s najväčšou pravdepo-
dobnosťou s Erasmom vo vačku, aj keď možno nie 
práve s  tou univerzitou, ktorú ste si vybrali pôvodne. 

Odvtedy sa už riadite inštrukciami z hosťujúcej uni-
verzity. Väčšinou to bude o nejakom online zápise do 
ročníka a podobné veci. Ale, čo musíte urobiť vždy a 
určite, je vyplnenie Learning Agreement-u, čo je nejaká 
medzinárodná podoba žiadosti o štúdium v zahraničí, 
ktorú ste už videli. Tiež treba vyplniť premety, ktoré 
chcete študovať, zapísať k nim ekvivalenty z FEKTu, 
nechať podpísať mnoho ľuďom, a dobre si uscho-
vať, a zobrať so sebou aj do navštívenej krajiny. Ešte 
sa budete musieť staviť na rektoráte, podpísať zmlu-
vy a poddobne. Learning agreement a podpisovanie 
zmluvy sa deje ale až pred plánovaným odchodom, 
teda nie hneď jak vám oznámia že idete na Erasmus.

Som TAM!
Pamätáte ešte na Learning Agreement? Tento do-

kument vás bude sprevádzať celým svetom Erasmu, 
takže nestratiť, nepoškodiť, a určite vziať so sebou. A 
keďže je viac ako nemožné nastaviť všetko od začiat-
ku dokonale, pripravte sa na to, že ho budete musieť 
zmeniť. Proste sa vám fakt nepodarí na diaľku naplá-
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novať predmety tak, aby sa všetky otvorili, alebo vám 
pasovali do rozvrhu, alebo zistíte, že sú vyučované 
po turecky a vy po turecky neviete ani slovo. Preto 
existuje formulár – Changes to Learning Agreement, 
kde si zvolíte nové predmety, už teda vediac ako to 
na novej univerzite funguje, a toto pošlete na rekto-
rát a na fakultu, aby aj oni o tom vedeli. POZOR, na 
všetko sú časové limity, ktoré nie je vhodné prepás-
nuť. Stačí ale preštudovať zmluvu ktorú ste podpi-
sovali na našom rektoráte, a všetko musí byť jasné.

Idem domov
Od vašej prihlášky na Erasmus už pretieklo hodne 

vody, dokonca aj v Svratke. Každopádne, pamätajte 
na to, že sú dva dokumenty, bez ktorých sa nemô-
žete vrátiť. Prvým je potvrdenie, že ste na danej uni-
verzite študovali, druhým je Transcript of Records 
– výpis známok. Potvrdenie je treba zaniesť na rek-
torát do 15 dní od ukončenia štúdia na zahraničnej 
univerzite, Transcript of Records je tvrdší oriešok, 
ten vám s najväčšou pravdepodobnosťou nestihnú 
dať hneď a pošlú ho dodatočne poštou. Ak bude-
te mať sťastie, možno aj do 45 dňového limitu, kto-
rý máte na jeho odovzdanie na rektoráte a fakulte. 
Čo sa stane keď vám ho do 45 dní nepošlú zistím o 
pár dní, Nemci majú na všetko času, a dokonca pre-
stali odpovedať na maily. Taký je život, taký je futbal. 

Erasmus v Nemecku
Mojou vysnívanou destináciou na Erasmus bola 

Technische Universität Wien. Ešte na strednej som mal 
to šťastie nejaký rok pobudnúť na jednom viedenskom 
gymnáziu, mám tam z tých časov nejakých kamošov, 
dokonca bola TU Wien veľmi vážnym adeptom na 
moju alma mater po strednej, kým to nevyhralo Brno. 
Takže cieľ bol jasný, už len vybrať nejakú schopnú ná-
hradu, keby to nevyšlo. A to si píšte, že nevyšlo. Nejaký 

dobrák s priemerom 1,07 a certifikátom C1 z nemči-
ny bol o „málinko“ lepší... A tak zbohom spomienky, 
zbohom starí kamaráti, dostal som sa do Drážďan. 

Drážďany, mesto s pol milónom obyvateľov ležia-
ce asi 30 km severozápadne od českých hraníc. Pol-
ka Prahy tam chodí nakupovať, a tá druhá polka tiež. 
Každopádne, TU Dresden patrí medzi desiatku naj-
lepších univerzít v Nemecku, takže to nemôže byť zlé. 

Tak sa začali vybavovačky, dostal som neuveriteľne 
pekné koleje, našiel som si predmety, povypĺňal všetky 
learning agreementy, prestudoval všetky informácie, 
ktoré mi z Drážďan došli poštou, už mi ostávalo len tešiť 
sa na zaujímavý zážitok. A zistiť, čo s voľným časom. V 
Nemecku začína semester 1. apríla (dubna). Spolužiaci 
tu už písali prvé písomky a ja som furt nechodil do ško-
ly. Ale dočkal som sa, 31.3. mali byť imatrikulácie, tak 
som celý nedočkavý došiel s pár dňovým predstihom. 

Hneď prvá zaujímavosť  bola, že kľúče od mojej izby 
a všetky ďalšie formality sa dali vybaviť iba v pracov-
ných dňoch od 9:00 do 12:00. Trochu nezvyk oproti 
našim kolejím, kde sa dá ubytovať aj o tretej ráno. S 
väčšími problémami som to ale zvládol, a už o desia-
tej som sa  rozhliadal po mojej novej izbe. To bolo nie-
čo, v podstate dvojizbový byt, s kuchyňou, sprchou a 
WC. Fakt luxus. V jednej izbe som býval ja, a v druhej 
spolubývajúca! Čítate správne, Nemci okrem iného 
nemajú problém dať spolu bývať náhodného chalana 
a babu. Nasledovalo pár dní stresov, čo také náhodné 
dievča povie, keď zistí, že jej tam prisťahovali Eras-
máka. A pár dní absolútneho zúfalstva a nudy. Ako 
som sa dozvedel, to že semester začína prvého, ne-
znamená že aj výuka (bolo to divné, že by výuka za-
čínala v stredu). Takže výuka začínala až trinásteho, 
čo znamenalo, že v tom čase boli všetci aj tak doma 
a Drážďany boli prázdne, nič sa nedialo. A tak padlo 
rozhodnutie, na dva týždne sa zbaliť, a odísť domov.

Po návrate bolo všetko inak. Začala výuka, spoznal 
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som nových ľudí, a všetko bolo lepšie. Najväčším pre-
kvapením bola samotná univerzita. Povedali by ste, že 
na technickej univerzite sa dá študovať filozofia? Dá. 
TU Dresden je akoby mix našej VUT a Masárny. Proste 
tam nájdete všetko.  A takto obrovská univerzita nema-
la žiaden informačný systém. Nejaká registrácia rozvr-
hov, zápis predmetov, a podobné veci – nič. Našli ste si 
na internete zverejnený rozvrh vášho oboru, a hotovo. 
Chodili ste na prednášky, cvičenia, labáky, všetko bez 
nejakého prihlasovania. Jediné na čo sa bolo treba pri-
hlásiť bola skúška, a to tiež až pred začiatkom skúškové-
ho. Takže bolo možné si zapísať skúšku z predmetu, na 
ktorom ste nikdy neboli, a rozhodli ste sa tak až na konci 
roka. S nahrávanými prednáškami pri niektorých pred-
metoch sa to krásne dalo, a viacerým zachránilo krk.

Ak by ste očakávali nejaký špeciálny program a 
výuku pre Erasmákov, čakali by ste márne.  Pros-
te nás zaradili medi bežných nemeckých študentov 
do bežných nemeckých predmetov, a museli sme 
robiť všetko to, čo bežní nemeckí študenti. Po ne-
mecky. Asi si hovoríte, že by to tak malo byť, ono by 
aj malo, ale je tam trošku poznať ten rozdiel, me-
dzi Erasmom v Španielsku a podobných krajinách. 

Zo začiatku som veľmi nechápal, čo tak výrazne od-
lišuje našu univerzitu a tú ich, keď je medzi nimi niekoľ-
ko stoviek miest rozdielu (podľa rankingov). Dokonca 
sa mi tá ich zdala v niektorých prípadoch „za opicami“. 
A predsa to fungovalo. Dokonca aj cvičenia prebieha-
li iba ako prednášky na ktorých sa rátali príklady. La-
báky zase spôsobom – zmerajte túto veličinu. Ako ju 
zmeriate, si musíte zistiť dopredu sami. Žiadne pod-
robné návody, ako u nás. Neprovozovali sa ani skrip-

tá. Učiteľ na prvej prednáške vyhlásil, že ako študijné 
materiály si máme kúpiť jeho knihu, že stojí len 50€. 

Čo bolo ale najmarkantnejšie, bol samotný zá-
ujem študentov. Všetci, ktorých som stretol, sa 
škole venovali naplno, poctivo chodili na pred-
nášky, a nesnažili sa len preliezť. Dva týždne pred 
skúškou si poctivo sadli do knižnice a od rána do 
večera študovali. A podobne aj v priebehu roka. 

A tým najzaujímavejším na drážďanskej univer-
zite bola ich knižnica. Niečo, čo u nás vyslovene 
chýba. Okrem neuveriteľného množstva publikácií 
všetkého druhu tam bolo perfektné miesto na rie-
šenie projektov, písanie záverečných prác, učenie 
sa, a proste úplne všetko, čo sa v rámci štúdia dá 
robiť. Boli tam miesta, kde sa dalo rozprávať, boli 
tam miesta kde bolo hrobové ticho. A bolo tam plno 
študentov. Ak by sa ešte niekedy niečo malo na Pa-
lačáku postaviť, tak by to malo byť práve toto. Nejaká 
centrálna knižnica na rektoráte, o ktorej nikto nevie, 
nie je pre napredujúcu univerzitu to pravé orechové. 

Ono by sa dalo zážitkami z Erasmu zapísať 
celý e-fekt, a nikomu by sa to nechcelo čítať, tak 
ak by náhodou niekoho zaujímalo viac, ozvite sa.

Michal Talába
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Twwworba
Tento článek je první ze série čtyř v seriálu za-

měřeném na rychlou a efektivní tvorbu webových 
prezentací. Cílem celého seriálu je seznámit se s 
procesem vytváření webových prezentací prostřed-
nictvím návrhu, optimalizace a publikování moderní 
stránky na téma „konference o sebezdokonalování“. 

V průběhu seriálu se vám pokusím předat dobré 
rady ohledně návrhu a nejefektivnější cesty, jak do-
sáhnout kvalitního cíle včetně veškerého potřebné-
ho softwaru. Základní znalost HTML a CSS může 
být užitečná, pokusím se však hlavně mluvit o uži-
tečných praktikách tak, aby bylo vše pochopitelné, 
i když se rozhodnete použité jazyky doučit později. 
Závěrem bude dokončená funkční webová strán-
ka konference pouze v jazycích HTML, CSS a Ja-
vaScript s poznámkou, jaké jsou možnosti strán-
ku dále rozvíjet, kde bude zmíněn i Wordpress.

Pokud jste spíše fanoušky oprášení již fungujících ře-
šení s minimem fantazie a pouze potřebujete rychle vy-
tvořit fungující stránku, pak můžete přestat číst a přejít 
rovnou na weby jako Wordpress, Wix nebo Foursqua-
re, které vám dovolí si vše naklikat během pár minut na 
základě již existujících řešení. Pokud máte rádi vlastní 
nápady a kontrolu nad celým projektem, můžeme pře-
jít k návrhu webu „konference o sebezdokonalování“.

Návrh – příprava
Obecně se návrh skládá ze tří částí – wirefra-

me, mockup a prototype. My se nejdříve zaměří-
me na přípravnou fázi a později wireframe. Ke vše-
mu zatím stačí pouhá tužka, papír a otevřená mysl.
Navrhujeme stránku konference, potřebujeme se tedy 
zamyslet nad tím, co vše stránky konferencí obsahují 
a jak tuto skutečnost obohatíme. Z rychlého průzku-
mu konkurenčních webů nám vyplývají jasné prvky. 
Menu pro orientaci na stránce, logo, upoutávka ve 
formě banneru, řečníci, témata a program, kontakty 
s mapou a partnery. Řekněme, že tuto stránku navr-
hujeme pro někoho, pro klienta. Než cokoli začneme 
navrhovat, je třeba si s klientem promluvit. Například 
takto můžeme zjistit, že jediným a výhradním partne-
rem konference je klientova společnost, nebude tak 
třeba řešit partnery. Také takto zjistíme detaily jako 
datum konference, cena vstupu, zjistíme, že se jed-
ná o první ročník takové konference, a tak neexistují 
žádné fotky a materiály z minulých ročníků. Také zís-
káme potřebné logo firmy a dále prodiskutujeme, že 
by klient rád přispíval na web pomocí pravidelných ak-
tualit. Taková schůze nám k základnímu návrhu stačí.
Ze všech informací vyplývá, že stránka konference 
bude jednoduchá a kvůli množství aktualit a pravdě-
podobnosti přidání dalšího obsahu v budoucnu se 

rozhodneme navrhnout stránku ne jako jednostránko-
vou, ale rozdělit ji do čtyř stránek – úvod s atraktivními 
informacemi a řečníky, program, aktuality a kontakty 
s interaktivní mapou. Nyní je načase vše rozkres-
lit, abychom se ujistili, že jsme na nic nezapomněli. 

Návrh – úvod
Úvodní stránka má jediný cíl – na první pohled pře-

svědčit návštěvníka, že je pro něj téma webu relevantní 
a že by si web měl přečíst. Aby úvodní stránka zaujala, 
již dlouho je trendem použít v úvodu velkou grafiku/fot-
ku a obsah webu strukturovat pod tuto fotku. Protože 
máme k dispozici velice atraktivní fotky místa, kde se 
bude konference pořádat, vydáme se tímto směrem, a 
protože se jedná o konferenci o sebezdokonalování, za-
členíme do obrázku obrovský nápis „YES YOU CAN!“ s 
drobným podtitulkem prozrazujícím název a myšlenku 
konference. Na obrázku si vyznačíme i prostor pro logo 
společnosti klienta a umístíme MENU na očekávané 
místo vpravo nahoře, které pomůže se všem rychle zo-
rientovat. Pod úvodní fotkou můžeme pokračovat ob-
sahem, tedy nadpisem, krátkým popisem konference. 
Dále základními informacemi jako vstup, datum, čas a 
místo ideálně ve třech sloupcích a viditelnou grafickou 
formou a nakonec seznamem řečníků s jejich fotkami 
a krátkými charakteristikami jejich specializace. Celá 
úvodní stránka bude ještě zakončena patičkou v obdob-
ném designu úvodní fotky a nápisem YES YOU CAN! 

Návrh – program
Stránka programu bude sestavena pro přehledné 

zobrazení všech informací, které od klienta máme. Pro-
tože bude konference ve dvou místnostech, využijeme 
k tomu dvou sloupců, každý pro jednu místnost. Do 
sloupců umístíme přehledně témata a čas jednotlivých 
témat vizuálně připíšeme mimo sloupce do pěkných 
kruhů, protože to tak žádná jiná konference nemá a je 
to perfektně srozumitelné a přehledné. Kromě progra-
mu však umístíme i MENU pro orientaci návštěvníků 
a dolů patičku s nápisem YES YOU CAN pro udržení 
vizuálního stylu. Stále uvažujeme barvy pouze okra-
jově a zaměřujeme se na pouhé rozložení prvků, tedy 
wireframing, abychom tak na nic nezapomněli a měli 
jasnou představu, čeho chceme obsahem dosáhnout. 

Návrh – aktuality
Podobně navrhneme i stránku aktualit. Menu, pro-

stor pro aktuality s nadpisy a obsahem aktualit. Čas 
vytvoření aktuality bude v podobném stylu jako ča-
sové rozvržení jednotlivých témat konference, a to 
v kruzích bokem. Dopředu však předpokládáme, že 
některé aktuality budou obsahovat fotky, nebo dokon-
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ce malé fotogalerie či videa, a tak vše zakreslíme již 
v návrhu. Zakončíme opět patičkou YES YOU CAN. 
Návrh – kontakty
Poslední stránku kontaktů navrhneme podob-
ně. Začneme opět MENU, dále najdeme nějakou 
strukturu v kontaktech a rozdělíme je co nejpře-
hledněji. Pod kontakty umístíme oddíl „kde nás 
najdete“ a v něm zakreslíme mapu, kde hodlá-
me později využít Google Maps interaktivní mapy. 

Návrh – kontrola návrhu
Nyní je čas si zpětně prohlédnout, co jsme navrhli 

a vcítit se do návštěvníka. To děláme zejména proto, 
že právě v počáteční fázi návrhu, kterou je wirefra-
ming, je prostor odhalit nedostatky v návrhu. Napří-
klad jsme při prohlédnutí zjistili, že jsme v kontaktech 
zapomněli kromě kontaktu na společnost i kontakt na 
hlavní zodpovědnou osobu nebo že jsme v programu 
dostatečně nezdůraznili odpolední pauzu na oběd, že 
to vypadá, jako by byly přednášky po celý den v kuse. 

Návrh – mockup
Za finální návrh se obecně chápe mockup. Je to 

plnobarevná statická reprezentace finálního webu. 
K vytváření mockupů osobně používám Adobe 
Illustrator a mohu ho doporučit. Photoshop je v tom-
to chápán jako tradiční nástroj, jelikož umožňuje 
vytvářet grafiky a materiály pro návrh a celý návrh 
současně v jednotném prostředí, není však dosta-
tečně efektivní pro rychlé úpravy a změny. Dříve se 
používal i Adobe Fireworks, uživatelé MAC OSX 
mají k dispozici Sketch. Nakonec existují i free ná-
stroje jako Inkscape nebo intuitivní pixlr.com editor.
Plnobarevnou verzi návrhu prozatím zcela vyne-
cháme, pro dostatečnou orientaci v projektu nám 
nyní stačí náš papírový wireframe a rozhodnu-
tí využít barevnou paletu se zelenou barvou jako 
primární. Inspirativní barevné palety můžete najít 
např. na colourlovers.com a doladit na colourco.de. 
V příštím díle twwworby si představíme free software 
pro práci s kódem, několik frameworků implemen-
tujících nejlepší praktiky HTML5 a náš wireframe 
přepíšeme do podoby funkčního prototypu velmi 
rychle a efektivně. Sami poznáte, že jakmile je vše 
připraveno, programovací práce už jdou velmi rychle.

Miroslav Molinek
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Nezohnali ste lístok na  
Tomorowland a HzF Vám už 

nestačí?

Tak trocha nadviažem na Luckyho článok z minulého
čísla o hudobných festivaloch. Králom letných 
hudobných festivalov je určite Tomorowland.
Dostať sa však ku vstupenke je nadľuský výkon 
prirovnateľný k získaniu rohu jednorožca. Okrem 
toho cena za lístok rozhodne nie úplne pre každého
Vedeli ste však že každoročne sa v uliciach Švajčiar-
skeho Zürichu pravidelne od roku 1992 koná najväčší 
festival elektronickej hudby na svete - Street parade.

Najväčším sa stal až po zakázaní Berlínskej 
Love Parade. Posledný ročník ktorý sa konal 29. 
augusta(hmm srpen? :D) navštívilo viac ako mi-
lión ľudí. Street parade je poriadaná podobne
ako naša hudba bandou dobrovoľníkov a čo 
je podstatné tak neplatíte žiadne vstupné. 

Ak ste exihibicionista a chcete tancovať na jednom 
z Love Mobilov zaplatíte iba zhuba niečo okolo 130 CHF 
čo je  zhruba 2700 CZK. Love mobily sú vlastne kamió-
ny so stageom , DJom a tvoria hlavný kameň sprievodu 
centrom mesta. Samotné mesto je v deň konania akcie 
absolútne paralyzované a nefunkčné ale obyvatelia sú 
vo všeobecnosti radi že sa podobná  vec koná práve 
u nich a na rozdiel od Nemcov ju dokážu zvládnuť bez 
vážnejších zranení či nedajbože úmrtí.Proste Švajčia-
ri. Okrem Love Mobilov bolo v meste 5 stagov každá 
na významnom námestí. Headliner bol tento rok Robin 
Schulz ale predstavili sa aj interpreti ako Klingande , 
Avener, REMADY & MANU-L či Felix Jaehn. Uznávam 
že Line-up nie je taký nabúšený ako na Tomorowlande 
ale je to relatívne zadarmo. Prečo relatívne? Švajčiar-
sko je žiaľ jedna z najdrahších krajín na svete. Špeci-
álne Zürich kde pohár piva stojí v prepočte 150 CZK.

 Atmosféra však rozhodne stojí za to. Je to jediná šan-
ca vidieť vo Švajci odpadky. Po tomto ročníku z mesta 
vyviezli viac ako 129 ton odpadu. Bordel v meste však 
nie je práve to hlavné čo sa oplatí vidieť a zažiť. Viac me-

nej je to jediné negatívum podobnej akcie. Na uliciach 
tancujú rodiny s deťmi. Starí či mladí ,proste všetci. Ak 
som Vás zaujal možno by sa Vám hodilo zopár tipov.

Po prvé, určite nechoďte autom. Verte mi ak chcete 
ísť  len na Street Parade auto nepotrebujete pretože 
mesto je viac menej uzavreté ,a  parkovanie je šialene 
drahé. Verejná doprava vo Švajčiarsku je najlepšia na 
svete a počas akcie jazdie vlaky v meste takmer každé 4 
minúty.  Ďalej si určite nájdite noclach pomocou Couch-
surfingu alebo AirBnB. Za hotel sa nedoplatíte bez toho 
aby ste predali obličku. Prineste si pevnú obuv s pevnou 
podrážkou a nezabúdajte na pitný režim avšak nepite 
nič z flaší ktoré nájdete na zemi. A nakoniec, ak Vám 
niekto bude ponúkať drogy ,zdvorilo odmietnite. Tak čo 
s kým sa vidím cez leto v Zürichu na Street Parade?

Martin Šelinga
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Prečo chodím do školy v 
sobotu? 

Možno ste zaregistrovali že na FEK-
Te sa tento semester okrem elektrotechni-
ky cez soboty vyučuje aj online marketing.

Výstižná veta, ako zareagovať na nápad cho-
diť do školy i v sobotu je nosným textom v jednej z 
Rytmusových starších pesničiek. Teraz nemyslím 
tú ktorej skratka je na mikinách, ale tiež je v nej slo-
vo „venovať sa kopulácii“ vo veľmi vulgárnej podobe.

A predsa sa našlo 250 ľudí, niektorí dokon-
ca až z Prahy (a vstávajú o tretej ráno aby sa 
dostali v sobotu ráno načas do Brna), bažia-
ci po poznaní v oblasti digitálneho marketingu.

Prvýkrát som sa o digisemestri dozvedel nieke-
dy cez prázdniny, keď VUT na FB zdieľalo link s od-
kazom na blog Jindřicha Fáborského – hlavného 
páchateľa a samozvaného rektora digisemestru.
To, že sa digisemester bude vyučovať u nás v aule na T12 
nakoniec rozhodlo o tom, že som sa dokopal k napísa-
niu motivačného dopisu a nakoniec som bol aj vybraný.

Na druhej strane som si v duchu vravel vety 
ako: ty vole, veď v aule mi zmrznú gule a vo fuku-
šime nie sú zásuvky, to si mám kúpiť Macbook?
Po prvej sobote, ktorá sa kvôli úpravám nášho 
„reaktora“ konala na T10, som mal fakt zmieša-
né pocity a v duchu som hanbil za nefungujúcu 
WiFi, žiadne zásuvky a dementné stoly v aule.

After párty v Impact hube ale všetko napravi-
la, dostal som sa na miesto kde by som inak ne-
zavítal a dokonca som vyhral žetón na alkohol 
zdarma, čo sa mi ako šoférovi skutočne hodilo.

Na samotných hodinách sme zo začiat-
ku preberali veci, ktoré by mnoho techni-
kov nazvalo úplnými blábolami a celkom fajn 

som si pri tom po normálnej škole odpočinul.
Noťas nakoniec nepotrebujem, keďže si po-
známky píšem poctivo ručne, čo sa mi na-
posledy stalo na matematike a ani tá zima  v 
aule už nie taká, akú si ju pamätám z druháku.

Každú sobotu nás učí nejaký profík z praxe, študijné 
materiály máme v google groups, medzi spolužiakmi 
je viac žien ako na celom FEKTe a hlavný organizátor 
Jindřich pôsobí dojmom, že ho úprimne zaujímame.

Zatiaľ digisemestr hodnotím viac menej pozitívne. 
Uvidíme čo si nakoniec z neho odnesiem a určite Vám 
dám vedieť, či sa oplatí prihlásiť do ďalšieho ročníka.

Martin Šelinga
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