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Úvodní slovo
Milí a drazí čtenáři,
tentokrát jsme se snažili vydat váš oblíbený e-fekt co
nejdříve po začátku semestru, takže již ve zkouškovém
jsme zuřivě datlovali, abyste tento skvělý a jedinečný
časopis měli v ruce již teď. Snad jste úspěšně absolvovali všechny zkoušky a užili si k tomu i trochu volna.
Nebo i více :)
Ráda bych vás upozornila na to, že se již rozjíždí přípravy na Hudbu z FEKTu 2016, proto prosím kapely,
aby se začaly na webu www.hudbazfektu.cz přihlašovat. Nezapomeňte, že podmínkou přihlášení je, že 30.
3. 2016 vystoupí přihlášené kapely v Elevenu.
Všem ostatním bych chtěla vzkázat, ať se mají rádi a
mají rádi všechny kolem sebe a hlavně ať se na všechny usmívají, protože je super potkat jen tak někoho
usměvavého. Hlavně na mě se usmívejte, až mě někde
potkáte, oplatím vám to ;)
Tímto můj jediný „článek“ v e-fektu končí, snad vás
články zaujmou a přeji všem nejkrásnější den. A hrajte
vláčky, protože jsou super boží! ;-D
Eliška
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Info z FEKTu
Setkání s vedením FEKT
Tak jako každý rok, i letos se koná tradiční setkání s
vedením fakulty. Máš nějaké dotazy, připomínky k výuce, předmětům, chodu fakulty nebo něčemu jinému?
Přijď ve středu 2. 3. 2016 v 16:00 do auly profesora
Kalendovského na T10 a zeptej se.

Stánek FEKT na AMPERu
Od 15. 3. do 18. 3. 2016 bude v Brně na výstavišti probíhat další ročník elektrotechnického veletrhu
AMPER 2015, kde bude mít svůj stánek i naše fakulta,
přijďte se podívat a dozvědět se něco nového nebo
rovnou navázat spolupráci s nějakou zajímavou firmou.
Fakultní stánek najdete v pavilonu „V“ pod označením
V8.13.

Statistiky počtu studentů na
fakultě
V současné době studuje na fakultě v bakalářském
a navazujícím magisterském studiu 3486 studentů, z
toho je 2703 z ČR a 783 ze zahraničí (nejsou zde započítáni studenti v rámci Erasmu). Ze 783 zahraničních
studentů je 581 ze SR.

Poplatky za studium
Z nařízení MŠMT budou od příštího akademického
roku 2016/2017 zvýšeny poplatky za studium a to jak
za další studium, tak i za nadstandardní dobu studia.
(Rozhodnutí rektora 6/2016)
Daniel Janík

Odpoledne deskovek na
FEKTu
Baví tě deskovky? Přijď si je zahrát 1. 3. 2016 od
14:00 do T2.15 s ostatními nadšenci do deskovek.

Divadelní sleva pro studenty
VUT
Spolek Studenti pro studenty začal spolupracovať
so študentmi z Janáčkovej akadémie muzických umení
v Brne. Výsledkom spolupráce je dohoda prínosná pre
študentov VUT. Študenti, ktorí majú radi kultúru sa určite tejto správe potešia. Vybavili sme pre vás vstup do
divadla Buranteatr na všetky predstavenia za skvelých
100 Kč na osobu. Jediné, čo je potrebné k uplatneniu
zľavy je preukázanie sa preukazom študenta.

Ples FEKT a FIT
Na konci ledna proběhl v hotelu Voroněž 49. ročník
tradičního Reprezentačního plesu Fakulty elektrotechniky a komunikačních technologií a Fakulty informačních technologií, těšíme se na příští jubilejní 50. ročník
– 21. 1. 2017
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Umelá inteligencia dnes a zajtra
Umelá inteligencia je dnes horúcim pojmom. Či už
ide o Samanthu z filmu Her (2013) alebo o inteligentný
systém na rozpoznanie vodiča vo vašom aute, svoju
cieľovku toto dvojslovné pomenovanie technológie
budúcnosti zasiahne ako šíp a rozbúri jej fantáziu. Je
to skutočne ale hudba vzdialenej budúcnosti alebo
už teraz pozorujeme zárodky novej éry pokroku
ľudstva a rozkvetu inovácii pomocou novej generácie
technológií? Ako vzdialená je od nás bájna singularita
či superinteligencia? Len aby ste neboli prekvapení...

Vzdialená budúcnosť
Už čoskoro vo vašich
predajniach!
,,Stojíme pred zmenami porovnateľnými s objavením sa moderného človeka na Zemi“ – Vernon Vinge.
Predstavme si, že sme Marty z filmu Návrat do budúcnosti, vzali by sme DeLorean a prepravili by sme
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sa do roku 1716, odkiaľ by sme vzali prvého náhodného človeka a preniesli ho do roku 2016. Tu by sme mu
ukázali, ako jednoducho si pozrieme zápas, ktorý sa
koná na opačnej strane Zeme, ako jednoducho zistíme kde sa nachádzame, ako si za minútu nájdeme na
nete hocijaké umelecké či knižné dielo a uskutočníme
videohovor s babičkou vzdialenou tisíce kilometrov.
Pravdepodobne by sa dotyčný zbláznil. Bolo by to preňho až príliš zložité a jeho myseľ by to pravdepodobne
nezvládla. Avšak čo by sa stalo, keby sme sa preniesli
do roku 1416 a vzali by sme niekoho do roku 1716? Asi
by to až taký šok nebol, nie? Guttenbergova kníhtlač by
bola stále v trende, možno sviečky vystriedali petrolejky, ale nejde o žiadny prevratný pokrok. Možno už viete
kam tým mierim – ľudský pokrok nemá lineárny charakter. Stačilo by preniesť človeka z roku 1980 do 2015
a myslím, že by ho pohľad na vojenský exoskelet riadne vydesil. Poďme teda hovoriť o Law of Accelerating
Returns alebo voľne preložené – o zákone zrýchľujúcich sa obrátok.

Na plné obrátky...a potom ešte
viac
Futurista Ray Kurzweil plnil populárne plátky svojimi provokatívnymi predikciami o tom, ako počítač
porazí človeka v šachu (stalo sa) alebo ako nás samo-riadiace automobily dostanú kdekoľvek (in prog
progress). Svoje myšlienky sformuloval do jednoduchej práce nazvanej Zákon zrýchľujúcich sa obrátok.
Zákon vraví, že ,,fundamentálna úroveň informačných
technológii opisuje predikovateľný a exponenciálny
priebeh“. Alebo jednoduchšie povedané – technológie
napredujú exponenciálne a tento priebeh je
predikovateľný. Najlepším príkladom je Moorov zákon
nazvaný po Gordonovi Moorovi, spoluzakladateľovi
spoločnosti Intel. Ten už v roku 1965 predpovedal
predpovedal, že ,,počet tranzistorov v integrovanom,
obvode sa každé dva roky zdvojnásobí“. Ako to
dopadlo môžete vidieť v grafe na ľavej strane.

a tak ďalej pre všetkych 64 políčok šachovnice,
kde aktuálne políčko má dvojnásobný počet oproti
predchádzajúcemu. To sa zdalo cisárovi ako skvelý
obchod s pár zrnkami ryže, avšak nakoniec bol
nútený darovať 1,8x1019 zrniek(18 triliónov). Bola to
asi nepríjemná situácia keď zistil, že na vypestovanie
takého množstva ryže potrebuje dvojnásobný
povrch celej Zeme vrátane povrchu oceánov.
Za týmto príbehom stojí tá desivá, vzrušujúca a
zároveň mystická Kunzweilová práca. Podľa neho sa
nachádzame aktuálne niekde v strede šachovnice.
Práve v bode, kedy si cisár príliš nevšímal, koľko
ryže vynálezca dostáva, avšak po lyžici, miske a
sude ryže si asi uvedomil situáciu, keď mu zmizlo
veľké ryžové pole so 4 miliardami zŕn. Je to práve
dnešná doba, kedy technológie ako smartfóny
či Li-Fi zrazú dupú na plyn inováciám, ktoré nás
nezastaviteľne ženú až k mystickej singularite.

Ako prišiel cisár o ryžu

Singularita kdekoľvek sa
pozrieš

Ako z grafu vidieť, ľudstvo vo vývoji technológii
postupuje nie lineárne, ako tomu bežne v prírode
je, ale exponenciálne. Kunzweil tento jav popisuje
pomocou legendy zo starodávnej Číny. Tá hovorí o
tom, ako sa čínsky cisár chcel odvďačiť vynálezcovi
šachu za jeho úžasnú hru. Ten využil situáciu a
vyžiadal si od cisára ryžu, avšak jedno zrnko na prvé
políčko, dve zrnká na druhé, štyri zrnká na tretie

Asi by bolo namieste opísať, čo to singularita vlastne je. Osobne som už počul niekoľko výkladov, možno najbližšie k možnej realite je, že ide o éru, kedy
umelá inteligencia nahradí ľudskú ako výkonnejšia,
optimálnejšia a obecne lepšia varianta riadenia.
Diskusií o singularite je na online fórach nespočetné
množstvo, zaoberajúce sa témou od adaptácii orwelovského scenára až po teórie o útopickej spoločnos-
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ti riadenej superpočítačom od fanúšikov Jacqueho
Fresca. Dokonca sa o singularite hovorilo na minuloročnom Nobel Week Dialogue, kde tému komentujú
skutoční vedci, takže pokiaľ máš záujem, odporúčam mrknúť na YouTube.(http://y2u.be/TcX_7SVI_hA)
Kunzweil je optimista a tvrdí, že do roku 2030
budú existovať nanoboti opravujúci naše telá či do
roku 2050 rekonštruovať jeho stavbu [3]. Zásadne iný pohľad má na túto tému Stephen Hawking
či Elon Musk, ktorý dokonca tvrdí, že ,,spolu s
umelou inteligenciou vyvolávame démona.” [4]
Treba si však uvedomiť, že to, akým smerom sa vývoj sveta poberie, má v rukách momentálne naša generácia. Vývoj nezastavíme, avšak treba si uvedomiť,
že neexistuje dobrá či zlá technológia. Niekto múdry
raz povedal - ,,Technológia je iba kľúčom a je na človeku, či ním otvorí brány neba či pekla.“. Nobel vyvíjal dynamit na pomoc baníkom, nie na zabíjanie ľudí.
Poďme sa teraz spolu pozrieť, ako ten náš aktuálny
stred na šachovej doske vyzerá z pohľadu zaujímavostí z oblasti umelej inteligencie a strojového učenia.

# python ./draw_me_as_
vangogh_would.py AKA
neural-style
Verím, že pri pomyslení na to, že raz nás bude počítačový program kresliť v adaptácii Van Goghovej
hviezdnej noci, by moja francuzštinárka z gympla dostala infarkt (dúfam teda, že to nečíta).
Možno ste počuli správy o tom, ako Google vypustil
do sveta nástroj Deep Dream, ktorý vám dokázal fotky
prekresliť do akejsi desivej formy plnej psích čumákov
a očí, pri vyššom množstve iterácii dokonca psychedelické obrazce či posvätnú geometriu. Avšak asi ste nepočuli o ešte zaujímavejšom skriptíku, ktorý sa práve
minulý rok objavil na githube. Ide o zaujímavý repozitár
s implementáciou algoritmu na základe práce A Neural
Algorithm of Artistic Style [5] využivajúci hlboké neurónové siete (google it).
Zadáš ako vstup svoju fotografiu, fotografiu obrazu
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ktorý má napodobniť, prípadne počet iterácii a darček
pre mamu k sviatku je na svete. Už sa dokonca na nete
objavilo množstvo online nástrojov pre generovanie
podobných výstupov. Pokiaľ ťa to zaujalo, Readme.md
obsahuje kompletný návod na inštaláciu a spustenie
skriptu. [6]

Digitálny Homér
S inteligenciou súvisí okrem abstraktného myslenia a logického uvažovania aj tvorivosť. Temná doba
studenej technológie je pri konci, pretože prišla doba
inteligentných básnikov. Predstavme si ich ako počítačový program, ktorý na základe objemného vstupu textov básní vygeneruje novú a celkom originálnu
báseň. Takýto projekt totižto existuje. K svojej činnosti
využíva rekurentné neurónové siete (RNN – google
it). Tie umožňujú na rozdiel od väčšiny neurónových
sietí mnohosmerný prechod signálu, čím viac pripomínajú ľudský mozog a to najmä tým, že uchovávajú
informáciu – majú pamäť. Je dokázané, že RNN sú
dokonca ekvivalentné Turingovmu stroju [8]. O danej
implementácii detailne píše český výzkumník RNDr.
Jiří Materna PhD. na svojom blogu. [9]. Isto si zvedavý, ako takáto báseň vyzerá, tak teda nech sa páči:

Píseň podzimu
proč se nedorazíš?
telefonát není naděje
pořád doma na týhle planetě
čas pro tebe stále dupe svou
na na na...
já vím, že v duchu prozrazuju snář
poznám že nejsem nic víc
Takže už žiadne stresy čo dať partnerke k výročiu,
pekne šup-šup za počítač a poďme plniť databázu!

Generátor čínskych znakov
Čínštinu a čínske písmo sa študenti Masaryčky učia
roky. My sme však z VUT, poďme ich teda po VUT-MU
hokeji trošku znalostne poskúšať pomocou generátora falošných čínskych znakov! To ich úplne dostane.
High-five!
Koncom minulého roka sa na nete objavil blogpost
spolu s repom na githube popisujúcim implementáciu
RNN siete pre generovanie čínskych znakov s využitím
nedávno publikovanej knižnice od Google [10].Dosť
bolo teda naťahovania sa o to, kto má a kto nemá na
škole dievčatá. Teraz máš eso v rukáve, žiadna žena
totižto neodolá kvalitne vygenerovanému Kanji! Highfive once again!

Humor detected
Ak máš problémy s tým určiť, či je nejaká situácia
vtipná alebo nie, pre teba je tu tento odstavec.
Humor je obzvlášť ľudská doména. Zamyslel si sa
však čo činí humornú situáciu skutočne humornou?
Ľahko si humor všimneš, jednoducho určíš čo je
vtipné a čo je naopak suché ako nemecká komédia.
Čo však robiť, keď je nutné aby bol humor detekovateľný technológiou? Na túto tému sa zamyslel Arjun
Chandrasekan z Virginia Tech, ktorý vytvoril algoritmus
na báze strojového učenia, ktorý dokáže určiť, či je
scéna vtipná a kedy nie, aj napriek tomu, že nepozná
sociálny kontext toho čo vidí. [11]

Toto dosiahli vďaka veľkej trénovacej množine obrázkov a to 3.000 vtipných a 15.000 obyčajných. Viac
sa môžeš dočítať v priloženom linku. [12]
Pozorovali sme, že umelá inteligencia zaznamenala
za posledné roky razantný vzostup a dokáže človeku

konkurovať v určitých úzko-definovaných úlohách.
Čas, kedy stroje nahradia človeka v dôležitých rozhodovacích procesoch, je možno už v nedohľadne,
avšak otázkou ostáva, ako sa k tomu postaví spoločnosť? Ak stroje nahradia väčšinu populácie, čo bude so
zástupmi nezamestnaných? Bude ľudstvo, ako možné
riešenie, nasledovať príklad Fínska v zavedení základného príjmu [13] a nechá stroje robiť rutinnú prácu? Čo
keď bude táto technológia zneužitá a kto ponesie zodpovednosť za haváriu spôsobenú napríklad samoriadiacim autom? Otázok je mnoho, špekulácii ešte viac
a online diskusie praskajú množstvom ,,zaručených
riešení“ od tých menej fundovaných ľudí. Čo len s nami
bude? Veľa šťastia v štúdiu prajem.
Amir Mamaghani
[1]
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Transistor_Count_
and_Moore%27s_Law_-_2011.svg
[2]
http://www.crainsdetroit.com/article/20141205/
BLOG107/141209897/in-a-connected-world-shift-happens
[3]
http://www.nytimes.com/2013/01/27/magazine/raykurzweil-says-were-going-to-live-forever.html?_r=0
[4] http://www.businessinsider.com/elon-muskspooked-by-artificial-intelligence-2014-10
[5]
http://arxiv.org/abs/1508.06576
[6]
https://github.com/jcjohnson/neural-style
[7] Should We Fear or Welcome the Singularity? Nobel
Week Dialogue 2015 - The Future of Intelligence
https://www.youtube.com/watch?v=TcX_7SVI_hA
[8]
http://www.math.rutgers.edu/~sontag/FTP_DIR/siegelmann_sontag_jcss1995.pdf
[9]
http://www.mlguru.cz/stredovek-umele-inteligenceskoncil-seznamte-se-s-neuronovymi-sitemi-ktere-umipsat-basne/
[10]
http://blog.otoro.net/2015/12/28/recurrent-netdreams-up-fake-chinese-characters-in-vector-formatwith-tensorflow/?utm_content=buffer5bbf5&utm_
medium=social&utm_source=twitter.
com&utm_campaign=buffer
[11]
http://arxiv.org/abs/1512.04407
[12]
https://www.technologyreview.com/s/545316/ai-algorithm-identifies-humorous-pictures/
[13]
https://dennikn.sk/314698/osemsto-eur-kazdehofinsko-zvazuje-zaviest-zakladny-prijem/
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Herní okénko
V aktuálním herním okénku se budeme držet klasických aktualit ze světa her. Nahlédneme
do příběhového pozadí skvělé strategické hry
XCOM2 a potěšíme i sebemrskače ze série Souls.
S
nádechem
nostalgie
nahlédneme
do
světa Morrowindu a podíváme se i na, dle
nás,
důležité
zprávy
z
oblasti
e-sportu.

Skywind
Projekt, o kterém jste možná slyšeli, který jste
možná hráli, projekt, který očekávají snad všichni fanoušci Elder Scrolls série. Kompletní předělání mnoha hráči opěvovaného třetího dílu do enginu Skyrimu.
Po světě Tamriel se traduje, že Morrowind byl nejlepší díl série, a je pochopitelné, že se autoři snaží, aby
byla konverze co nejpovedenější a dosáhla kvalit původního díla. Tuto snahu odráží nejen už tříletý vývoj,
ale také spousty videí a dříve existující alfa. Dnes už
si alfu nezahrajete, ale můžete se alespoň kochat výborně nazvučenými videi ze staronových lokací, které
vás nejen zahřejí u srdce, ale také vás pořádně natěší.
Bohužel konec vývoje a vydání je v nedohlednu, ale
buďte si jistí, že ze strany autorů nejde o chvilkové
nadšení, což už ukazuje zmíněná doba vývoje, a vy si
za svého Nerevarina nakonec zahrajete.
Mort

XCOM II

Dark Souls III
Oficiální datum oslav, ztracených životů a nekonečného utrpení kvůli malému táboráčku je 12. dubna.
A že to utrpení stojí za to, je věc téměř samozřejmá.
Série Souls si už od svého démonického počátku
získala srdce a duše téměř všech hráčů. A to především proto, že hráč musí přemýšlet, boje nejsou jen
neustálé klikání na jedno tlačítko či používání jedné
schopnosti stále dokola. Série Souls je těžká, neodpouští a nutí hráče dosáhnout svého maxima a to na
ní mají všichni rádi.
Třetí díl Dark souls opět nabídne ohromné nepřátele, sugestivní atmosféru a neustálé umírání. A
bude vás to bavit. Těšte se na nepřátele typu Yhorm
the Giant, Aldrich Saint of the Deep nebo Farron‘s
Undead Legion. Jejich monumentalita je k vidění
v novém traileru, rozhodně doporučuji zhlédnout.
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Před téměř dvaceti lety se lidstvo dozvědělo, že není
ve vesmíru samo. Po krátkém, násilném a velmi jednostranném „nedorozumění“ byly lidstvu mírumilovně
nabídnuty vědomosti, ochrana a přátelství mimozemského kolektivu, vedeného benevolentními Staršími.
Blíží se oslava 20. výročí Dne sjednocení. V nových,
uniformně čistých městech se miliony připravují na
slavnostní otevření řetězce nových genoterapeutických klinik, které by měly vyléčit veškeré bolesti lidstva.
Na pořádek dohlíží vždy bdělá administrativa ADVENT.
Zdá se, že až na podivné drby a pověsti o mizících lidech, nikdy nezastavujících krytých vlacích směřujících do divočiny a nikdy zpátky a podobné městské
historky jde o zlatý věk civilizace.
Příchod cizáků si pamatuje již jen hrstka členů hnutí odporu, které ale bojuje o to tvrději. Krev prolitá při
první invazi nemůže být jen tak přejita. Mezi hnutím odporu také kolují pověsti – o předinvazní nadnárodní paramilitaristické organizaci, která jako jediná dokázala

nějakou dobu vzdorovat.
Její jméno koluje kolem ohňů a zůstává symbolem
naděje – XCOM.
Když v předvečer Dne sjednocení proběhne drzý
atentát na monument symbolizující soužití lidstva a mimozemšťanů, vypadá to, že zvěsti nelhaly – XCOM je
zpátky, a může být také jedinou nadějí lidstva.
XCOM 2 se odehrává v blízké dystopické budoucnosti popsané výše. Jde o taktickou strategii, kombinovanou s globálním plánováním a dlouhodobou
strategií. Hráč se ujímá role čerstvě vysvobozeného
velitele organizace XCOM a jeho úkolem je za pomoci
předělaného mimozemského transportu, věrných vojáků a týmu šílených vědců vysvobodit lidstvo z nadvlády mimozemských okupantů dříve, než bude zcela
asimilováno.
Hra vyšla začátkem února a od té doby sbírá ocenění. Server Metacritic udělil hře skóre 89/100, server
Gamespot pak 9/10. Dle mého názoru jde o jednu z
nejlepších her poslední doby a fanoušci taktických a
strategických her by ji určitě neměli minout.
Khardix

Vysokoškolský obor, věnující
se e-sports?
Zatímco v Koreji jsou e-sports již dlouho brány na
stejné (možná i vyšší) úrovni jako „tradiční“ sporty, v
Evropě, Americe a celkově západním světě jsou videohry brány jako „ztráta času“. Není proto žádným překvapením, že spousta kvalitních hráčů nebyla schopná
uspět na profesionální úrovni a zároveň studovat na

vysoké škole. Buďto nebyli schopní podávat dostatečné výkony a skončili s hraním, nebo se věnovali
pouze hraní. Ovšem například v Evropě nejsou platy
profesionálních hráčů na stejné úrovni jako v Americe
či Koreji, a proto mají hráči, kteří kvůli hraní nedokončili
školu, problémy najít práci po ukončení aktivní hráčské
kariéry.
Proto je tak důležité oznámení TRICKED e-sports
z konce srpna 2015, že ve spolupráci s Campus Vejle
(dánská vysoká škola ve městě Vejle) zahajuje e-sports
obor, který se zaměřuje na skloubení hraní na nejvyšší výkonnostní úrovni a běžné vysokoškolské výuky.
Konečně tedy studenti nebudou muset vynechávat
školu, aby se zúčastnili turnajů. Je to opravdu výrazný
skok, co se týče vnímání e-sports v Evropě a Americe
a jsme velice zvědaví, jak se tomuto oboru bude dařit.

Profesionální hraní videoher
a víza
V podstatě od začátku aktuální sezóny EU a NA
LCS se organizace potýkají s problémem víz. O co jde?
Pokud cestujete do jiné země za prací, potřebujete pracovní vízum. Ovšem hraní her není z pohledu zákona
bráno jako pracovní příležitost, takže takový žadatel
pracovní vízum nedostane. Většina zahraničních hráčů hrála na turistické vízum a Riot Games tento fakt
nenápadně přehlížel. Ovšem majitel jednoho týmu na
tento fakt veřejně upozornil, což donutilo Riot jednat a
všichni hráči, kteří neměli platné vízum, najednou nesměli hrát. Nešlo o velké množství hráčů (celkem jich
bylo asi šest), ovšem pro týmy je často problém i jeden chybějící hráč, kterého musí nahradit. A jelikož je
sezóna poměrně krátká (pouze 18 her), je každá hra
s náhradníkem opravdu cítit. Například tým Echo Fox
ze svých úvodních osmi her odehrál pouze dvě v kompletní sestavě.
Co s tímto problémem? Jediné řešení je, aby
vlády v daných zemích uznaly e-sports jako sport (což
už se třeba v USA stalo) a umožnily tak hráčům žít v
zemi na stejné vízum, jako mají profesionální sportovci.
Pro toto řešení je opravdu důležitým krokem novátorský přístup Dánska, viz výše.
Aegnor
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Mozkový doping
Snaha o dokonalost nás provází od počátků lidstva. Jedním z prostředků, jak jí dosáhnout,
je „legální mozkový doping“. Známe ho všichni. Snad každý tu a tam pijeme kávu, dopřáváme
si cukry v různé podobě a věříme, že s chutí přichází do našich těl i potřebná energie ke studiu.

Farmaka
Obchod s léky povzbuzujícími naše duševní schopnosti kvete. Vždy by měl být však kladen zřetel na bezpečnost užívaných látek. U amerických studentů patří
mezi populární drogy Ritalin a Adderall. Uvádí se, že
každý čtvrtý americký student se pomocí těchto látek
snaží zlepšit své studijní výsledky. V medicíně jsou tyto
léky určené pacientům s hyperaktivitou a poruchou
soustředění. Zvyšují koncentraci a zlepšují kognitivní schopnosti. Obdobnými vlastnostmi se vyznačují
Aricept a Modafinil určené k léčbě nadměrné denní
spavosti. Posledně jmenovanou látku museli například
povinně užívat piloti amerického letectva ve válečném konfliktu v Perském zálivu. Piracetam je jednou
z prvních látek, u které byly popsány nootropní účinky
(ze starořečtiny, noos – vnímání a tropein – ohnutí).
Podporuje zásobení kyslíkem, zvyšuje průtok krve
mozkem. Je podáván pacientům s Alzheimerovou nemocí. Jeho vedlejší účinky jsou téměř nulové, je však
zapotřebí dodržovat doporučené dávkování a dostatečně pít. V případě opaku si můžete způsobit poškození ledvin. Snažme se ale najít jiné a pro nás všechny
lehce dostupné alternativy, které nebudou v takové
míře ohrožovat naše psychické a fyzické zdraví.

Alternativa
Dnešní lidé chtějí co nejjednodušší řešení problému, což ale není vždy v harmonii se zdravým životním
stylem. A stejně tak to platí i u paměti. Činnost mozku
může pozitivně ovlivnit namísto užívání psychofarmak
i správně zvolená výživa s obsahem hořčíku, cukrů a
lipidů. Jaké možnosti se tedy nabízí?
Čokoláda je oblíbenou pochoutkou z nakvašených,
pražených a nakonec mletých zrnek rostliny kakaovníku (theobroma cacao). Spolu s kakaem dokáže sice
díky obsahu theobrominu i cukru organismus dočasně
nabudit, ale ke zdraví rozhodně nepřispívá. Občas si
nějaký ten kousek dopřát můžete, ale neměli byste to
přehánět. V poslední době byla totiž diagnostikována
i závislost na čokoládě. Při koupi čokolády i kakaa je
třeba dát pozor na jejich kvalitu, protože nejvíc theobrominu se nachází v hořké čokoládě a pravém kakau.
Lékořice
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má mnoho léčivých účinků. První

záznamy o jejím používání proti kašli a bronchitidě
máme již z raného středověku. Pomáhá v boji s artritidou, žaludečními vředy či cirhózou jater. Podle posledních výzkumů dokonce obsažený carbenoxolon
zmírňuje zhoršování paměti podmíněné stárnutím. Po
desetidenním užívání extraktu z lékořice je potvrzeno
výrazné zlepšení paměti. Takže o důvod víc dát si třeba pendrek…
Čaj je dalším poměrně levným, dostupným
a populárním nápojem, který může povzbudit.
Dle učení buddhismu je čaj jednou z cest vedoucích
k osvícení. Čaj nemá prakticky žádné vedlejší účinky
a pomáhá v boji s mnohými neduhy, pomáhá detoxikovat, ničí rakovinotvorné buňky, zvyšuje odolnost
srdce, chrání trávicí soustavu před různými typy nádorů. Kromě preventivní ochrany také znatelně zmírňuje
problémy spojené s rakovinou prostaty nebo leukémií a předpokládá se, že potlačuje i virus HIV. Tento
tradiční nápoj vás tedy může chránit před spoustou
nemocí (včetně již zmiňované Alzheimerovy nemoci).
Významně zlepšuje paměť díky obsahu krátkodobě
působícího kofeinu i dlouhodoběji působícího a zdravějšího theobrominu. Je dobré mít na paměti, že při
potížích s vysokým krevním tlakem může nadměrná
konzumace zeleného čaje způsobit bušení srdce a
nespavost.
Káva a kofein v ní obsažený jsou nejrozšířenějším
stimulačním prostředkem na světě. Kofein získal popularitu díky rostlině coffea arabica – kávovníku. Káva
pozitivně stimuluje centrální nervovou soustavu, ale
při větším užívání se stává klasickou návykovou drogou. Kofein z kávy se velmi rychle vstřebává do těla.
Jestliže má káva tu správnou teplotu (teplotu těla),
pak ze žaludku okamžitě pokračuje do tenkého střeva, kde se vstřebává, a přes játra putuje do krevního
řečiště. Kofein má ale také nepříjemné vedlejší účinky – kromě toho, že zrychlí vaši tepovou i dechovou
frekvenci, urychlí i práci ledvin – odvodňuje. Důležité je
dát si pozor na předávkování. Není neobvyklé, že studenti za účelem udržení bdělosti přeženou množství

šálků kávy a pak celou noc skutečně nemohou spát,
ale zároveň jejich schopnost soustředit se je mizivá.
Guarana, výtažek ze stejnojmenné jihoamerické
rostliny, masivně nahrazuje tradiční kávu, zvláště u
profesí, které vyžadují dlouhodobou bdělost, např. profesionální řidiči. Má vysoký obsah přírodního kofeinu,
potlačuje únavu a zlepšuje mentální funkce člověka.
Na rozdíl od kávy v ní nejsou obsaženy karcinogenní
látky, které vznikají pražením, což z ní činí velmi vhodnou náhražku kávy. Zarytým „kafařům“ sice bude chybět tradiční chuť kávy, ale obsahem kofeinu guarana
kávu převyšuje a má méně negativní dopad na lidské
zdraví. Prodává se jako součást různých nápojů, potravinových produktů či ve formě samotných tablet.
Kyselina listová (acidum folicum) nabízí kromě jiného například ochranu proti Alzheimerově chorobě.
Souvisí to s jejím vlivem na hladinu homocysteinu,
která se díky jejímu příjmu snižuje. Doporučuje se proto konzumace tmavě zbarveného ovoce a zeleniny,
především listové. Je ovšem ještě nutné dodat, že k
tomu, aby kyselina listová působila na likvidaci škodlivého přebytku homocysteinu v krvi, je třeba zároveň
s ní přijímat vitaminy skupiny B, především B6 a B12.
Všechny vitaminy B jsou důležité pro fungování
lidského těla, zejména pak vitamin B6 se podílí na
výrobě neurotransmiterů, enzymů, hormonů, a dokonce i červených krvinek. Důležitý je především
při tvorbě serotoninu. Lidské tělo nedokáže vitamin
B6 účinně skladovat, a proto by měl být neustále
doplňován. V přírodě ho obsahuje mrkev, avokádo banány, různá zrna, hnědá rýže, kuře a ryby.
Brahmi. Mnoho velmi účinných medikamentů pochází z oblasti východní medicíny. Rostlina Brahmi
je právě takovýmto zdrojem – působí proti poruchám intelektu, paměti i všech ostatních mozkových
funkcí. Její působení je ověřeno tisíci let používání
v ajurvédské medicíně. Má pozitivní vliv na všechny druhy paměti, schopnost učení, reflexy a ovlivňuje tvůrčí myšlení. Zároveň by měla chránit před
některými negativními účinky většiny léků a drog.
Lecithin se v posledních letech stal velice populárním a dobře dostupným. Podává se samostatně,
ale i jako součást jiných léků. Nejenže podporuje
tvorbu neurotransmiteru acetylcholinu (důležitý pro
celé tělo, především pak pro paměť a jiné mozkové funkce), ale navíc snižuje množství cholesterolu v krvi a napomáhá likvidaci tukových zásob v
těle. Užíváním větších dávek, než je doporučeno,
ale může dojít ke snížení apetitu, problémům s trávením a k produkci nepříjemně zapáchajícího potu.

máhá spalování tuků, kterým tělo získává více energie, mimo jiné i pro mozkovou činnost. Kromě těchto
přípravků tradičně zařazovaných mezi „smart drugs“
můžeme nalézt i další potraviny či potravinové doplňky, které znáte snad z každodenního užívání a jejichž
konzumace vás může přivést k podobným výsledkům.
Strom jinan dvoulaločný (Ginko biloba) se na
zemském povrchu vyskytuje ve své současné formě
déle než 300 milionů let. Tento strom se může dožít až 2 000 let. V Číně objevili jeho moc již před pěti
tisíci lety (extrakt z listů a plodů tehdy používali proti
astmatu a bronchitidě). Ginko biloba úspěšně snižuje krevní tlak, obsahuje antioxidanty, brání poškozování buněk, podporuje centrální nervový systém,
odstraňuje deprese a přivádí více kyslíku do mozku (zlepšuje schopnost učení a samotnou paměť).
Panax Ginseng tento přípravek obsahuje velké
spektrum aktivních látek extrahovaných z korejského
ženšenu. Pomůže vám potlačit stres, zlepšit sportovní
výkony, snížit únavu, podpoří vaši sexuální potenci…

Stres
Zhoubný vliv na duševní činnost má stres. Můžou za
to hormony nadměrně vylučované ve stresových situacích: adrenalin, noradrenalin a kortizon, o kterém navíc
víme, že způsobuje stárnutí a zapomnětlivost. Starším
lidem, u nichž zeslábla paměť vlivem věku, může dlouhodobější podávání větších dávek kortizonu za léčebnými účely poškodit už i tak opotřebované paměťové
buňky. Ohrožené buňky šedé kůry mozkové může ve
stresových situacích ochránit silná dávka antioxidantů. Estrogeny, hormony užívané ženami při potížích v
přechodu, pravděpodobně naopak chrání mozkové
buňky před předčasným zánikem. Pravděpodobně se
ani v případě stresu nejedná o nějakou závažnou nemoc, spíše nepozornost a nesoustředění. Může za to
mimo jiné i přemíra podnětů, které musí jejich mozek
zpracovat.

Spánek

L-karnithin se často používá při hubnutí – napo11

Mimo nadměrnou spotřebu alkoholu patří k faktorům
výrazně snižujícím paměť také únava a nedostatek
spánku. Nejvážnější poruchou je tzv. spánková apnoe,
porucha, při které se během spaní na několik vteřin zastaví dech. Přerušovaný spánek, ať už je způsobený
věkem, či apnoickým syndromem, může výrazně poškodit paměťové procesy. Může ovlivňovat učení ještě
celé týdny poté, co se spánek vrátil k normálu. Kvalitu
spánku pozitivně ovlivňuje látka zvaná melatonin. Ten
navíc posiluje imunitu a má silné antioxidační vlastnosti. Obsahují jej například banány, stejně tak třešně
a višně jsou přírodním zdrojem melatoninu. Hrst tohoto ovoce snězená před spaním ovládá vnitřní hodiny
organizmu a podílí se na rovnoměrné hladině spánku.
Krůtí maso, mandle, piniová semena, jsou zdrojem
tryptofanu, který taktéž výrazně podporuje spánek.
Mandle a semínka by ale v žádném případě neměly být
slazené či solené – mozek by je pak vnímal jako signál k probuzení aktivity. Cibule, díky velkému množství
quercetinu, je také vhodný prostředek proti nespavosti. Používala se za stejným účelem již ve starověkém

Egyptě. Naopak brambory k večeři zneutralizují kyseliny, které brání produkci tryptofanu v organizmu.

Závěr
Člověk je stvořen tak dokonale, že s každým přicházejícím stresem či jinými změnami ve svém organismu dostává přirozené signály o narušené rovnováze.
Existují cesty, jak této rovnováhy znovu dosáhnout.
Využití široké škály podpůrných látek je často velmi
lákavé. Vzít si tabletku je rychlé a jednoduché. Měli bychom ale mít stále na paměti, že zde vždy existuje nebezpečí závislosti jak psychické, tak fyzické. Je třeba
zvážit, zda dosažení vysněného cíle je vždy žádoucí i
za cenu poškození mentálního a fyzického zdraví.
Drink coffee, do stupid things faster with more energy.
Jan Vinklárek

Téma skúškového 2016
Študenti, ktorí občas navštevujú FB
stránku Přiznání VUT si mohli všimnúť, že
najhorúcejšou témou skúškového obdobia
je obliekanie. Aby sa cez ďalšie skúškové
nepolemizovalo o správnom outfite, tak si
uvediemie pár faktov o obliekaní na skúšky.
Ak sa chystáme na ústnu skúšku je potrebné si uvedomiť, že na skúšajúceho pôsobíme komplexným dojmom. Ak sa slušne
oblečieme, neznamená to, že sa vyučujúcemu podliezame. Je to vyjadrenie určitého rešpektu. Musíme si uvedomiť, že skúšajúci rozhoduje v ten deň o našom osude.

Čo na seba dať?

Muži by mali mať oblek (svetlý alebo
tmavý) alebo spoločenské nohavice, košeľu a sako.
Nohavice by mali byť vyžehlené, košeľa jednofarebná, najlepšie svetlá farba (bledomodrá, krémová alebo
biela) s dlhým rukávom. Kravata nie je až tak potrebná,
ale ak si ju študent vezme, dá tak najavo, že skúšku
berie vážne.
Študentky by mali mať sukňu alebo šaty. Vhodná
je tmavá sukňa a halenka, alebo šaty až po kolená, alebo mierne nad ne. Študentky by sa mali vyhýbať nápadnému a vyzývavému oblečeniu. Väčší výstrih neznamená vyššie IQ, treba podotknúť,
že väčší výstrih znižuje koncentráciu skúšajúceho.
Ak máme na sebe spoločenské oblečenie, nie je vhod12

né mať obutú športovú obuv. To platí pre mužov aj ženy.
Muži by mali mať aj ponožky, ktoré budú vo farbe topánok
alebo obleku. Ponožky by mali byť dostatočne natiahnuté, aby spod nohavíc nevykúkali chlpy. Ženy by mali
mať lodičky na stredne vysokom opätku a pančuchy.
K správnemu oblečeniu patria aj rôzne doplnky. Ak
vieme, že nás bude skúšajúci dusiť a my sa budeme
potiť, bolo by vhodné pred skúškou použiť deodorant.
Ak si študent potrebuje vziať na skúšku niečo pod zub,
alebo papiere s vypracovanými otázkami, nie je vhodné
si dať na oblek športový batoh. Dať si na spoločenské
oblečenie športový batoh, to je ako keby ste išli hrať
hokej v oblečení určenom pre tenistov. Jednoducho
povedané, neprípustné. Na trhu existujú pre pánov

úspešní ľudia ich používajú.
Ak budete používať vyššie uvedené rady a tipy,
tak sa určite nemusíte obávať módnej polície ako
študent, ktorý sa verejne priznal na Přiznání VUT.
K tomu, aby ste boli na skúške úspešný, je však potrebné, aby ste sa aj niečo naučili. Vyučujúcemu nestačí, keď máte dobré oblečenie a tvárite sa veľmi múdro.
Na druhú stranu by vyučujúci mal hodnotiť podľa vedomostí a nie podľa oblečenia. Žiaľ, žijeme vo svete, kde
je vzhľad človeka najdôležitejší, takže nikto vás nevníma aký v skutočnosti ste a čo viete, ale ako vyzeráte.
Lukáš Lučenič

rôzne doplnky vo forme ručných tašiek. Tašky síce nie
sú najlacnejšie, ale v akcii sa dajú zohnať už od 600 Kč.
Výhodou je, že tašku je možné využiť aj v budúcnosti
do práce a podobne. Dajú sa kúpiť malé alebo veľké,
do ruky alebo aj na rameno. Ak si myslíte, že po zakúpení podobného výrobku sa budete cítiť ako „buzerant“, tak ste na omyle. Všetci úspešní podnikatelia a
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Univerzity v zahraničí
Keď sa povie slovo univerzita, vždy si spomeniem
na náš skvelý univerzitný kampus VUT. Skúšali ste
sa zamyslieť nad tým, ako to môže vyzerať na iných
univerzitách? Študenti, ktorí vycestovali na Erasmus,
mali príležitosť navštíviť aj iné univerzitné kampusy.
Keď som v zahraničí v nejakom meste, okrem historických pamiatok sa snažím pozrieť aj na to, ako sa
študuje na iných univerzitách. Je to tak trochu moja
úchylka. Ja si myslím, že každá univerzita má niečo špecifické, čo dodáva univerzite na atraktivite.
Ako v stredoveku
Je to už pár rokov dozadu, čo som navštívil jednu z
najlepších a najstarších univerzít na svete. Je to univerzita v meste Oxford. Samotné mesto, ako aj univerzita,
sú ako z iného storočia. Z mesta plného študentov je
cítiť kus histórie. Život v Oxforde ako keby sa zastavil a všetci tu žijú ako v stredoveku. Samozrejme, že
smartfóny a notebooky sa dostali aj sem, ale mám pocit, že moderné technológie neovplyvňujú životy štu-

dentov tak veľa ako u nás. Samotný pohyb po škole
je ako keby ste sa presunuli do minulosti. Oxfordský
kampus je v porovnaní s VUT omnoho väčší. To asi
preto, že je plný historických budov, knižníc, študovní,
verejných priestranstiev, športovísk, parkov a nechýba
tam ani študentský klub. Univerzita bola založená v
roku 1167 a dnes má okolo 22 000 študentov. Univerzita je zameraná predovšetkým na humanitné odbory,
hlavne na jazyk, umenie, hudbu, kultúru či filozofiu.
Najväčším lákadlom univerzity nie je samotné štúdium na univerzite, ale priestory v ktorých sa nakrúcali
rôzne filmy, napríklad univerzitná jedáleň, kde sa nakrúcal Harry Potter. Mimochodom spomínaná jedáleň
vôbec nie je taká veľká ako je znázornená vo filme.
Na Britských ostrovoch sa ešte zdržíme a predstavím
vám v porovnaní s Oxford University úplne diametrálne
odlišnú univerzitu. Univerzita v meste Stirling sa nachádza pri najkľukatejšej rieke akú som kedy videl. Univerzita má s našou fakultou niečo spoločné. Moderný univerzitný kampus bol postavený za mestom na zelenej
lúke v krásnom prostredí. V okolí je krásna príroda a nad
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kampusom sa týči kopec, na ktorom sa nachádza vysoký pamätník Williama Wallaca. Budova univerzity je
ladená do moderného architektonického štýlu a je tak
trochu kľukatá. Na univerzite študuje 11 500 študentov,

ale najviac ma prekvapilo, čo všetko sa dá na univerzite študovať. Na výber je množstvo odborov, medzi nimi
sú aj biológia, financie, geografia, história, žurnalistika,
politológia, psychológia, náboženstvo, kriminológia,
matematika, digitálne média a ďalšie. Je až prekvapivé, čo všetko sa dá študovať v meste s takmer 50
000 obyvateľmi. Žiaľ, interiéry univerzity som nenavštívil, tak vám nemôžem zreprodukovať aké to tam je.
Moje nohy ma dostali aj na najstaršiu univerzitu v Škótsku, do kolísky golfu, do mesta St. Andrews. Univerzita bola založená už v roku 1413. Starobylý kamenný kampus na mňa pôsobil podobne ako v Oxforde.
Cítil som sa tam ako keby som chodil po kráľovskom
dvore. Mal som tam taký vznešený pocit. Až neskôr
som zistil, že na univerzite študoval princ William a
vojvodkyňa Kate Middleton z Britskej kráľovskej rodiny. Na univerzite som sa zdržal len veľmi krátko, tak
napíšem len, že tu môžete študovať históriu, dejiny,
geografiu, astronómiu, fyziku, psychológiu, či financie.
Škola v prístave
Späť na kontinent. Skúste si predstaviť, že by ste mali

školu v prístave a zároveň v Spilberk Office centre medzi modernými a luxusnými kanceláriami. Presne takto

sa študuje na univerzite vo Švédskom Malmö. Najprv
som si myslel, že je to budova obchodného centra, no
potom som zistil, že je to univerzita. Moderný univerzitný kampus sa nachádza priamo pod mrakodrapom
v tesnej blízkosti prístavu. Univerzitu som navštívil toto
leto, žiaľ vo večerných hodinách, takže exkurzia po
škole sa nekonala. Jedine čo som videl, tak hneď pri
hlavnom vchode sa nachádzala kancelária študentskej
únie. Hneď vedľa školy sa nachádza budova, kde boli
študenti ubytovaní a zároveň tam bol aj študentský

klub. Táto škola je zameraná na techniku a počítačové vedy, vývoj nových technológií a produktov, ale aj
na politiku a jazyky. Musím sa priznať, že umiestnenie
tejto školy sa mi nepáčilo, pretože predchádzajúce
univerzity mali okolo seba množstvo priestoru na prechádzky, oddych, študovanie, športovanie a táto bola
vložená do malého priestoru. Jediná oddychová zóna
sa nachádzala na pobreží, kde sa dalo sedieť pri vode.
Skúste si predstaviť park Lužánky a uprostred mať univerzitu. Asi tak nejako je situovaný kampus univerzity v
dánskom meste Aarhus. Keď som bol na výlete práve
na tejto univerzite, tak som sa cítil ako v rozprávke. Všade zelená farba. Všade upravené trávniky, všade samé
stromy. Tam dokonca rastú zelené rastliny aj vertikálne
po budove. A majú tam niečo ako prírodný amfiteáter.
Stručne zhrnuté, musí byť radosť študovať na tejto

a veľmi sa im tam páči. Mojim dosť veľkým prekvapením bolo to, keď som sa dozvedel, že tam študujú
tisícky študentov z celého sveta. Za dánskym bezplatným školským systémom, ktorý je mimochodom
veľmi na úrovni, cestujú ľudia až napríklad z Brazílie.
Približne 20% zo všetkých študentov nie je z Dánska.
Takže nielen české univerzity sú plné Slovákov, ale aj
dánske školy sú plné zahraničných študentov. Školu
navštevuje 44 500 študentov, na výber majú takmer 60
študijných programov vyučovaných v anglickom jazyku. Samotné mesto je niečo ako Brno. Je plné študentov, majú tam množstvo možností na rôzne aktivity. A
čo je zaujímavé, tak v lete sa nevyľudní, tak ako Brno.
Ďalšiu dánsku univerzitu som navštívil VIA University College v meste Horsens. O tejto univerzite
ste sa mohli dočítať v efekte, ktorý vyšiel v novembri. Na tejto univerzite som absolvoval letnú školu.
Ako na zámku
Ak si myslíte, že umiestnenie školy do kláštora, ako
je napríklad FIT, je jedinečné, tak ste trochu na omyle.
Právnická fakulta Univerzity Ludwiga Maximiliana v
Mníchove sídli v starom zrekonštruovanom paláci.
Samotné prednáškové miestnosti aj ostatné interiéry
školy sa nesú v duchu historickej architektúry. Objekt
sa skladá z dvoch hlavných budov v tvare U, ktoré
sú postavené proti sebe. Medzi budovami sa nachádza nádvorie s fontánami a malým parčíkom. Obrovskou nevýhodou je, že cez veľké nádvorie prechádza
frekventovaná cesta. V objekte sa nachádza ešte pár
menších dvorov s malými parčíkmi. V prípade, že
by ste si chceli po náročných skúškach oddýchnuť,
tak za školou sa nachádza obrovský park s rôznymi
možnosťami na športovanie alebo na čítanie knihy.
Fakulta s 5200 študentmi je jednou z najprestížnejších a najväčších fakúlt v Nemecku. Z názvu si dokážete vydedukovať, čo na tej škole študenti študujú.
Každý univerzitný kampus má niečo do seba, každý je
niečím špecifický. Aj ten náš, brnenský. Každý ho spozná podľa našej „skvelej“ auly. Na kampuse VUT sa mi
až tak nepáči, že nie je úplne pre študentov. Máme tu
síce CESU, ale je platená a nie je dostupná takpovediac
nonstop, ako v zahraničí. Takmer na každej zahraničnej univerzite som videl študentský klub, miesto kde sa
študenti stretávali, diskutovali, hrali, zabávali. Miesto,
kde to žilo. Toto miesto mi strašne moc chýba u nás, na
VUT. I keď máme oddychovú zónu na kopci, náš Palačák nežije tak, ako žijú ostatné kampusy v zahraničí.
Lukáš Lučenič

univerzite, pretože táto univerzita jednoznačne patrí
študentom. Podmienky pre študentov sú tu úplne
skvelé. Mal som možnosť sa stretnúť s pár študentmi
z univerzity. Hovorili, že naozaj tá univerzita je skvelá
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Roboauto - první robotické
auto v ČR
Zábava, věda, nové algoritmy, matematika, nejistota, fyzika, elektrotechnika, hardware, software, výzva, robotika… A mnohá další klíčová slova charakterizují právě projekt Roboauto.

pozicích v různých robotických outdoorových soutěžích. Poté, co vyhráli Robotour (2011), se rozhodli, že by mohli zkusit něco zajímavějšího, reálnějšího, většího… A tak se zrodilo Roboauto.

Co je Roboauto?

S čím pracujeme?

Roboauto je projekt řízený skupinou odborníků
především v oblasti softwarového vývoje a umělé inteligence se zájmem o technologie automatického řízení automobilu. Jak již název projektu
napovídá, cílem je tedy vytvořit provozuschopnou
verzi automobilu s plným autonomním řízením.

Nejedná se úplně o cíl, kdy bychom chtěli dosáhnout toho, že budou lidé používat toto Roboauto jako
autonomní dopravní prostředek, ale jde spíše o vytvoření platformy, na které lze testovat a vyvíjet různé
nové metody snímání okolí, řízení automobilu apod.

Jak jsme se k Roboautu dostali?

Stejně jako každý, musel i náš tým nasbírat nejprve
spoustu zkušeností, než se mohl vrhnout do samotného Roboauta. Začalo to menší partou lidí, kteří se
potkali na VUT FIT a zajímali se o robotiku. A všichni
známe malé chlapce – neustále si musí s něčím hrát :-)
A právě zde vznikly první zárodky Roboauta – na
zmenšených modelech robotických vozidel. Tomu-

to týmu zapálených mladých chlapců do robotiky
se velmi dařilo. Dlouhou dobu se drželi na předních
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Jak už to v životě chodí, vždy máme nějaká omezení
zdrojů, do kterých se musíme vejít. Proto klademe důraz
spíše na kvalitu než kvantitu. Tato skutečnost se nám
odráží jak na velikosti týmu, který se aktuálně skládá
cca z 8 členů, tak na prostředcích, které máme k dispozici. Ovšem i zde zastáváme pravidlo, že je mnohem
důležitější, jak dokážete dostupné prostředky využít.
Existují různé přístupy, jak si poskládat vhodnou
sestavu pro takové autonomní vozidlo. My stavíme
na automobilu Hyundai i40. Pod SPZ vozíme LIDAR,
nad SPZ máme přimontovaný RADAR a u zpětného
zrcátka za předním sklem máme umístěnou kameru.
Tyto 3 nejdůležitější senzory se snažíme využívat naplno. Elektroniku a výpočetní techniku (PC – server,
baterie, powerbox, switch…) jsme umístili do kufru
automobilu. U předního spolujezdce už máme funkční
mechanickou brzdu a řidič bude moci veškerou situaci
sledovat na tabletu, který je umístěn uprostřed palubní desky. Samozřejmě nesmí chybět hasicí přístroj :-)
Co se týče vývojářské části, tak vyvíjíme pod operačním
systémem Linux (Ubuntu), za podpory ROSu (Robotický Operační Systém).Většinou píšeme v C++, ale některé části projektu jsou napsány v jazycích Java a Python.

Co tedy děláme?

Snažíme se vytvořit autonomní systém pro automobil. V dnešní době je známa spousta asistenčních systémů, které již jsou v automobilech instalovány. Například ABS, ACC… Tyto systémy jsou ale
jiné. Hlavní rozdíl je v tom, že asistenční systémy
nejsou stále aktivní a nahrazují řidiče či pomáhají řidiči jen v určitých situacích. Oproti autonomním systémům, kde chceme řidiče úplně vynechat.
Základní problémy autonomního řízení
• Schopnost ovládat vozidlo (Drive by Wire)
• Detekce vozovky a udržet se na ní (SLAM)
• Detekce překážek (statické a dynamické)
• Detekce dopravního značení

jsou:

•
•
•
•
•

Predikce pohybu účastníků provozu
Plánování trasy s ohledem na dopravní situaci
Navigování do cílové destinace
Dodržování dopravních předpisů
Reakce na nečekané situace (Collision Avoidance)

Ačkoli to vypadá jako pár úkolů a zní to velmi jednoduše, není tomu tak. Za každým zmíněným bodem se
skrývá spousta práce, přičemž někdy narazíte i na doposud neprozkoumanou oblast, což vás dokáže pěkně
zbrzdit. V každé části zase existuje několik přístupů, a
je důležité si správně zvolit. Nemůžeme si například dovolit některé přístupy jako Google, Tesla a podobně, neboť tyto firmy mají neuvěřitelné množství dat a každým
dnem jim databáze stále roste. O to větší výzva je potom na nás vývojářích, abychom vymysleli/použili jiné
či optimalizovali stávající algoritmy, které lépe sednou
na naši situaci. Ano, data jsou opravdu drahá záležitost.
Náš tým je sice malý, ale o to více prostoru máme
pro kreativitu. Nejednoduchým úkolem je také zprovoznit ovládání vozidla „Drive by Wire“. Opět nám
všem známý problém – není dokumentace jako
dokumentace. Zde si i hardweráři přijdou na své.
Proč nás to baví?
Nikde nemáte napsané, co máte jak dělat.
Když to začnete dělat, nevíte, jestli to bude fungovat. A když to doděláte, tak máte buď obrovskou radost, že to funguje, nebo se vracíte na
samotný začátek. A to je na tom hrozně super!
Tohle prostě nejsou weby, kdy dostanete předlohu a jedete jako stroj a „bastlíte“ kód a po přečtení
trošky textu v dokumentaci máte hotovo. Tohle není
ani žádný školní projekt, kdy vám učitelé řeknou „Tohle uděláte takto a takovýto bude výstup“ a vy prostě
víte, že to jde (jinak by vám to nedávali). U Roboauta nevíte, jestli zrovna to řešení, které se snažíte pár
dní vymyslet, bude fungovat. Pohybujete se v reálném fyzikálním prostředí, kde se podmínky neustále mění. Je opravdu obtížné (a dnes bych řekla
zatím nemožné) vyhovět všem těmto podmínkám.
Vývojáři zde nesedí celé dny nad kódem, ale
spoustu času tráví s tužkou v ruce, vymýšlením algoritmů a čtením zajímavých článků. Nikdy nebudete
mít stoprocentní řešení. Celá robotika je jedna velká
pravděpodobnost a vy se snažíte dosáhnout toho
čísla 99,9999999% a to číslo je ještě strašně daleko!
Díky tomu, že máme menší tým, tak máme možnost
si sáhnout opravdu na vše co se Roboauta týče. Jednou děláte na zpracování obrazu, pak jdete před Globus bourat do krabice při testování Collision avoidance. Další den je z vás řidič onoho velkého Roboauta.
Jindy se dostanete k výpočetnímu centru, co vozíme
v kufru a máte tam něco zapojit, otevřete kufr a říkáte
si „Cooool“. A pak třeba napíšete nějaký ten článek :-)
Jaké
jsou
naše
výsledky?

Před samotným startem tohoto projektu se samozřejmě muselo všechno pořádně promyslet dostatečně dopředu. Reálně se pak na projektu Roboauto začalo pracovat v listopadu 2014. Dostali
jsme auto, věděli jsme, jaké budeme používat senzory a další komponenty… Začali jsme shánět, kupovat, programovat, jezdit a pořádně pracovat :-)
Našim prvním větším cílem byl modul Collision
Avoidance. Vzhledem k tomu, že to byl první úkol, tak

se musela připravovat a programovat spousta modulů
kolem, aby se všechno potřebné „rozchodilo“. Collision Avoidance se podařila dokončit (a samozřejmě
i zapít) zezačátku léta 2015. Výsledky a videa můžete sledovat nejčastěji na Youtube nebo na Twitteru.
Druhým velkým cílem, na kterém aktuálně všichni makáme, je vytvoření modulu, díky kterému
bude automobil schopen autonomně projet stano-

venou trasu a přitom bude samozřejmě využívat
předchozí modul CA. Tohle už je o něco složitější,
ale věřím, že to zvládneme. Opět můžete sledovat
naše výsledky a pokroky na Youtube a na Twitteru.

Kde nás najdete?

Vždy po nějakém úspěšném záchytném bodě
se snažíme uploadovat video s krátkým komentářem buď na Youtube kanál: Roboauto Artin, nebo na
Twitteru: https://twitter.com/roboauto. Sledujte nás!
Pokud máte pocit, že je to něco, co by Vás bavilo, a chcete přiložit ruku k dílu, ozvěte se nám na
robocar@artin.cz.
A pokud by vás bavilo něco jiného, zkuste se ozvat také
– pro nové šikovné kolegy se místo u nás vždy najde.

A kdo za tím vším stojí?

Projekt Roboauto je projektem brněnské společnosti ARTIN. Ta parta lidí z VUT už před 18 lety založila
IT společnost, která funguje a díky tomu, jak funguje,
si můžeme dovolit pracovat i na nekomerčních projektech jako je Roboauto. Naším mottem je „ It is in
the people!“ A to platí pro vše, co v ARTINu děláme.
Artin
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Dívka e-fektu
Ahoj, prezraď prosím naším čitateľom ako sa
voláš a čo študuješ.
Ahoj volám sa Lucia a pochádzam z malej dedinky
Herľany pri Košiciach. Študujem v treťom ročníku obor
automatizácia a meracia technika. Pracujem na bakalárskej práci. Témou mojej práce je inteligentný dom
riadený automatom.
O tej som počul tam je ten gejzír zapísaný v
UNESCO však?
Áno áno presne tak , domov však moc často
nechodím.
Máš nejakých súrodencov?
Hej mám sestru. Už vydatú, má malú dcérku
Natálku, strašne zlatú, dosť mi chýba keď som v Brne
, keď som dlhšie preč tak po mne vždy tak kričí že kde
som. Keď ju vidím tak by som aj ja už chcela bábo ale
zatiaľ mám čas.
Čo viedlo dievča k štúdiu automatizácie?
Veľmi ma baví vyriešiť nejaký problém, ako náhle
niečo značne fungovať vďaka mojou zásluhou tak ma
to poteší. Okrem toho som z technickej rodiny.
A mám slabú pamäť (smiech).

18

19

Radšej niečo pochopím a odvodím si ako by
som sa mala nezmyselne bifliť a pamätať.
Chodila som na priemyslovku v Košiciach. Dochádzala som každý deň asi 45 minút busom. Našťastie nám dosť často chodili spoje do Košíc.

Naopak čo ti najviac na škole vadí?
Baví ma práca s automatmi ale žiaľ sme na ne mali
len dva predmety a celé je to viac o riadení čo nie
je úplne môj šálok kávy ale je to určite dôležitá časť
automatizácie.

Ako vychádzaš v takmer mužskom kolektíve?
Úplne super, chalani mi vždy pomôžu poradia, doprajú , na rozdiel od dievčenského kolektívu som sa
nestretla s rôznymi ohováračkami či intrigami. S kolektívom som teda veľmi spokojná len som smutná že časom sa viac a viac rozdeľujeme podľa predmetov a tak
sa s niektorými už takmer nevídam. Občas som svedkom vtipných situácíi keď nám prednášajúci dávajú
rady ohľadom manželiek ale je mi jasné že ak tam sedím jediná tak sa občas stane že sa na mňa zabudne.

Čo vravíš na Brno?
Veľmi sa mi páči ako mesto, a aj ľudia ktorí v ňom
žijú sú veľmi milý, bola to moja prvá voľba potom
Bratislava a nakoniec Košice.
Nechcela som ostať len doma ale chcela som ísť niekde ďalej. Hoci je FEKT ťažká škola neľutujem že som
sa rozhodľa tak ako som sa rozhodla pretože viem že
si tu určite nájdem uplatnenie.

Čo ťa na FEKTe najviac potešilo?
Na FEKTe sa mi najviac páči to že sa vyučujúci neustále snažia inovovať výuku hoci je škola náročná.
Vidím to na tom že ročník po nás má v niektorých predmetoch iné veci ako sme mali my. Profesori sa snažia
predmety vylepšiť a počúvajú názor študentov. Páči sa
mi tiež že škola je viac zameraná na prax ako na teóriu.
A samozrejme pekná nová budova.
20

Aby sme sa nebavili len o škole, aké si mala
prázdniny?
Rada cestujem a tohtoročné leto som strávila v
Anglicku. Bývali sme v meste Hastings. Je to pobrežné
mesto a veľmi sa mi v ňom páčilo hoci tam bola strašná zima. Prešla som si krížom krážom aj celý Londýn
hoci ma potom veľmi boleli nohy. Potom som si dva
týždne užívala doma s rodinou keďže sa s nimi cez
rok nevídam. Domov z Brna inak chodím len na sviatky
ako sú Vianoce alebo Veľká noc, prípadne k lekárovi.
Maximálne raz do mesiaca.

Čomu sa venuješ vo svojom voľnom čase?
Noo chodím cvičiť ... niekedy (smiech)
A inak vysokoškolská klasika seriály knižky...
Hmm môj najoblúbenejší? Pozerám ich veľa ale najviac sa teším asi na pokračovanie Hry o Tróny. Čítam
ženské romány , fantasy a sci-fi.
Aha čiže proste taká fekťácka klasika :D.
No hej, až na tie ženské romány (smiech)
A čo plánuješ po škole?
Určite by som tu rada zostala. Po bakalárovi ak ho
spravím si chcem určite nájsť nejakú prácu v obore. Ak
by som aj predlžovala tak by som hľadala tiež. Teší ma
že v Brne je toľko možností kde pracovať a ako technik
mám vcelku veľký výber hlavne pre študentov. Rada
by som pracovala na dohodu alebo polovičný úväzok
neskôr popri škole a potom sa uvidí ale najradšej by
som tu ostala.
Aký máš vzťah k domácim zvieratkám?
Tu v Brne nemám žiadne ale doma na dedine máme
sliepky , kopu mačiek a tak.
Mám aj psa Samsona.
Samsunga?
To meno vybrala mamka mne sa moc nepáči kažý
sa pýta že či je Samsung. Ale je to taký zlatý dedinský
oriešok. Ale snívam o tom že raz budem mať huskyho.
Toto plemeno je skutočne krásne a veľmi sa mi páči.
Text: Martin Šelinga
Foto: Martin Střálka
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Stáž v ON Semiconductor byla
dobrá volba
David Grossmann je studentem bakalářského stupně na VUT FEKT, oboru Mikroelektronika a technologie. Minulé léto si jako místo své praxe vybral společnost ON Semiconductor. A nelitoval. Jak to na stáži
probíhalo se můžete dočíst v rozhovoru s ním. I letos
tato společnost nabízí stáže pro studenty. Sledujte
web www.onsemi.cz, případně se na detaily poptejte
na veletrhu pracovních příležitostí perFEKT JobFair,
kterého se ON Semiconductor pravidelně účastní.
Proč jsi se rozhodl absolvovat stáž právě v ON
Semiconductor?
Stáž jsem se rozhodl absolvovat z důvodu povinné
praxe, kterou jsem si potřeboval splnit. Velmi mě zaujala nabídla pracovat přímo v oboru a vliv na to mělo také
platové ohodnocení této stáže. Rozhodující pro mě byl
jednodenní veletrh pracovních příležitostí perFEKT
JobFair, kde jsem navštívil stánek firmy a po rozhovoru
s paní/slečnou z personálního jsem vyplnil krátký formulář a zaslal životopis. Poté se mi ozvali z několika
oddělení, abych se dostavil k ústnímu pohovoru a na
jedno oddělení si mě vybrali. To, že stáž probíhala v
Rožnově mi vůbec nevadilo, tuto lokalitu jsem navštívil
už vícekrát a vždy se mi tu líbilo.
Znal jsi firmu ON Semiconductor předtím? Co tě
na firmě nejvíce zaujalo?
Firmu jsem znal ze školy díky různým nabídkám
práce a stáží na letácích vyvěšených po fakultě a
také na fakultních stránkách. Taktéž jsou na Ústavu
Mikroelektroniky vyvěšeny různé plakáty týkající se
firmy, takže určité povědomí jsem už měl. Také jsem
procházel firemní stránky, abych se detailněji informoval, čím vším se vývojové oddělení zabývá. Nejvíce mě
zaujala rozsáhlost celého komplexu v Rožnově, kde se
vlastně jedná o největšího zaměstnavatele ve vsetínském okrese.
Jaký byl charakter práce během tvé stáže?
Byl jsem vybrán na oddělení test inženýrů. Ze začátku toho pro mě bylo mnoho nového, s většinou věcí
jsem se během studia nesetkal, takže probíhala určitá aklimatizace a studium metod testování součástek,
většinou pomocí firemních prezentací, datasheetů k
testovacím projektům a v neposlední řadě výklad od
kolegů, kteří byli velmi vstřícní a se vším vždy ochotně pomohli a poradili. Po této fázi “samostudia” jsem
přistoupil ke vlastnímu měření na testovacích přístrojích, kde jsem měřil parametry součástek, které byly v
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různých fázích vývoje, ať už se jednalo o prvotní testování nebo už součástky putovaly k finálnímu zákazníkovi. Dále jsem prováděl statistické vyhodnocování
naměřených parametrů a jejich interpretaci. Jednomu
kolegovi jsem také pomáhal při řešení určitého problému, který se vyskytoval u jeho projektu, společně jsme
nalezli původ problému a navrhli určitá řešení, které
jsme pak na konci mé stáže prezentovali celému týmu.

V jakém prostředí stáž probíhala?
Práce probíhala v moderní, nově postavené budově
vývojového oddělení, kde je zaměstnána zhruba stovka
vývojových pracovníků. Budova byla rozdělena podle
oddělení a každý tým inženýrů měl svou část. Dole se
nacházela moderně vybavená laboratoř s měřícími přístroji. Celá budova byla klimatizována cítil jsem se zde
velmi komfortně. Přes ulici se nacházela závodní jídelna, takže na oběd nebylo nutné nijak dlouhého přesunu.
Uplatnil jsi i znalost angličtiny?
Znalost angličtiny jsem hojně uplatnil, protože všechny dokumenty a firemní prezentace jsou vytvořeny v
anglickém jazyce. Taktéž svou závěrečnou práci a prezentaci k projektu, se kterým jsem pomáhal kolegovi,
jsem vytvářel v anglickém jazyce.
Jak jsi se cítil v kolektivu vývojových inženýrů?
Kolektiv test inženýrů byl výborný, všichni kolegové
byli velmi vstřícní a se vším velmi rádi pomohli. Našel
jsem si zde i kamarády, se kterými jsem stále v kontaktu. Musím říct, že jsem pracoval asi pod nejlepším
vedoucím, kterého jsem mohl mít. Rozuměli jsme si ve
všech směrech. Často byla na oddělení spousta legrace, vzpomínám na to velmi rád.

Co se dá v Rožnově dělat po práci? Zúčastnil jsi
se i teambuildingových aktivit s lidmi z práce?
Jelikož jsem se ocitl na oddělení s lidmi, kteří sdíleli
stejné koníčky jako já, tak nebyla o aktivity po práci nouze. Já jako aktivní cyklista jsem se dal do party s kolegy,
kteří se cyklistice taktéž věnují. Byl to můj vedoucí a pár
kolegů z oddělení. Zhruba dvakrát až třikrát do týdne
jsme po práci jezdili na výlety v okolí Rožnova. Moc
jsem si to užil, protože okolí Rožnova je pro cyklistiku
jako stvořené. Žádné teambuildingové aktivity jsem se
neúčastnil, protože zrovna žádná neprobíhala, ale během těch dvou měsíců, které jsem na stáži strávil , můj
vedoucí uspořádal u něj doma dvakrát grilování, kde se
sešel skoro celý tým. Kolektiv byl opravdu moc fajn a
užil jsem si to.
ON SEMI
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Rozhovor s IAN
Ian Yvese je mladý nadějný hudebník z Brna,
který je součástí kapely IAN. Určitě se s ním můžete potkat na mnoha brněnských akcích a
na jeho koncertech, kde vám vstřícně odpoví na jakékoli otázky nebo si dá s vámi panáka :-)

koncert na Špilberku, kdy jsme měli skoro dvou hodinovou show s tanečníkama a s extrémě velkou videomappingovou projekcí na hradbách. V zahraničí to byl
asi koncert ve Francii v Rennes (neskutečně krásný
město), kdy jsme končili line-up před půlnocí a zpočátku to vypadalo, že budeme hrát sami pro sebe, ale na

konci koncertu jsme před sebou měli plnej sál a třikrát
jsme přidávali. To nás hodně dostalo a z takovýho zážitku žiješ hodně dlouho.

Přečetla jsem si o vás, že jste brněnská kapela, která vznikla v roce 2013 a od té doby
koncertujete všude možně. Jaký koncert byl
pro vás nejlepší a jaký zase nejhorší a proč?
Pravda je ta, že už si asi nevzpomenem co bylo
nejhorší, běžně je nejhorší to, když přijdeš na pódium,
před kterým jsou super lidi a tobě se na pódiu vše z
nějakých nezjištných důvodů technicky kazí.... Kapela
je z toho na nervy a ačkoliv to třeba lidi nepoznají, tak
si ten koncert prostě neužiješ. Ave bezdrátový technologie. Nejlepší koncert byl pro nás v čechách a asi
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S kým nejzajímavějším pro vás jste už hráli?
Teď mi to trochu splívá, ale asi největším překvapením pro mě byla česká Mňága.
Popsal bys mi, prosím, jak jste se dali dohromady a proč zrovna kytara a violoncello?
V práci:-D. Nepřemýšleli jsme nad tím. Prostě jsme
hráli.
Co chystáte na jaře? Nějaké nové CD, koncertní
tour?
Teď hlavně řešíme jak bude znít nová deska, takže
makáme na ní.

Jak ses vůbec ty dostal k hudbě a k hraní?
Můj otec a můj bratr hráli... bratr byl spíš jazzovej a
táta spíš folk, tak jsem začal hrát blues a grunge :-)
Později mě na dlouhou dobu vzal progresive rock, ale
čím dál tím víc tíhnu k jednoduchosti. Mám to tak nejradši.
Co v současnosti děláš kromě kapely IAN?
Jsem aplikační inženýr v laserových technologiích pro
průmysl. Miluju lasery stejně jako hudbu. Jsem rád, že
jsem se i přes některý ne příliš povedený léta dostal
do fáze, že už dělám jen to co mě baví. Super pocit.
Díky moc za rozhovor, myslím, že se určitě brzy potkáme na některém z koncertů. Kdybyste i vy čtenáři chtěli Iana potkat, nebojte se, v Brně je příležitostí dost.
Lucie Sára Jurčová

Určitě jste si všimli, že na FEKTu už třetím rokem funguje
obor audio inženýrství. Parta lidí z tohoto nového oboru by
vás ráda pozvala na tak trochu punkovou akci Dolní Propust.
Na akci se podílí lidi z audia, a to jako muzikanti i zvukaři.
Pokud teda nemáš na 9. března žádné plány, dojdi do Alterny!
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Tipy na seriály

Rick a Morty
Originální název: Rick and Morty
Rok: 2013
Žánr: animovaný, komedie, dobrodružný
Režie: Pete Michels
Hodnocení ČSFD: 91 %
Hodnocení IMDB: 9,3/10

Narcos
Originální název: Narcos
Rok: 2015
Žánr: životopisný, drama, krimi
Režie: J. Padilha, G. Navarro, A. Baiz, F. Coimbra
Hodnocení ČSFD: 94 %
Hodnocení IMDB: 9,0/10

Co se stane, když spojíte Futuramu, Zpátky do budoucnosti a South Park? S největší pravděpodobností něco šíleného a zábavného. A právě takový je seriál Rick a Morty.
Nenechte se zmýlit vizuálním stylem seriálu. I když
je animovaný a plný veselých barev, vysloužil si rating R (dětem nepřístupný), krev a nevhodné vtípky
se totiž vyskytují v každém dílu, tedy spíš v každé
scéně. Scénáře se ujal Dan Harmon, člověk, který je
zodpovědný za několik sérií neméně dobrého seriálu
Community. Každý díl je tak plný vtipů a odkazů na
spoustu filmů, a to hlavně těch, ve kterých se cestuje
– ať už celým vesmírem, nebo alternativními realitami.
Hlavními postavami jsou Rick a Morty. Rick je geniální vědec a Mortyho dědeček. Hodně pije, hraje
na automatech a většinou je mu jedno, jaké budou
mít jeho činy důsledky. To je docela špatná vlastnost – zvlášť, když vlastní portálovou pistoli, která ho
může přenést do jakékoliv alternativní reality v jakékoliv části vesmíru a napáchat tak škody kolosálního
měřítka. Na cestách mu spíš nedobrovolně dělá společníka vnuk Morty – nepříliš chytrý srab, který většinou víc věcí zkazí, než aby svému dědovi pomáhal.
Zápletky jsou vždy opravdu zábavné a téměř nesmyslné, jako by je tvůrci vymýšleli na silných drogách.
Absurdita je hlavním hnacím motorem většiny dílů. Příběhy velmi často parodují známé filmy a seriály (Terminátor, Zpátky do budoucnosti, Den nezávislosti atd.),
Pokud hledáte něco na odlehčení a chcete se
od srdce zasmát, v současné době snad neexistuje lepší volba. Od roku 2014 vyšly dvě sezóny a ta třetí by měla vyjít do konce tohoto roku.

Jestli nevíte, kdo byl Pablo Escobar, doporučuju
otevřít si Wikipedii a něco si o něm přečíst. Jednalo
se totiž o jednoho z nejznámějších dealerů kokainu na
světě. Svého času byl dokonce sedmým nejbohatším
člověkem na světě se jměním o hodnotě kolem 25 miliard dolarů. A právě o jeho kartelu seriál Narcos vypráví.
Internetová televize Netflix je gigantem mezi videoprodukčními společnostmi a vždy, když ohlásí nějaký
seriál, je téměř jasné, že se nebude jednat o propadák, ale naopak zcela jistě zaujme místo v žebříčku
těch nejlepších seriálů. První série nebyla výjimkou.
(Mimochodem, od ledna je Netflix dostupný z celého
světa – tedy i z České republiky a Slovenska).
Děj se samozřejmě odehrává v Kolumbii a postupně
zachycuje Pablův vzestup – od doby, kdy byl drobný
pašerák, až po období, kdy se stal nejvlivnějším
člověkem v Kolumbii a v podstatě stát řídil. Jelikož teď
čekáme na druhou sérii, příběh ještě nebyl uzavřen, i
když každý fanoušek tuší, jak Pablo skončí.
Producenti vsadili na méně okoukané tváře, Pabla
hraje celkem neznámý Wagner Moura (menší role ve
snímku Elysium). Hlavní agenty FBI potom ztvárnila
dvojice Boyd Holbrook a Pedro Pascal (nezapomenutelný Oberyn Martell z Game of Thrones).
Jestli jste zvědaví na životopisné drama, ve kterém
nevíte, zda fandit policistům, nebo hlavnímu záporákovi, Narcos může být ideálním seriálem. I když je jasné,
že Pablo nemá zrovna tu nejčestnější práci, občas
se možná přistihnete, že mu vlastně fandíte. Při další
scéně si ale při pohledu na marnou práci policistů
nepřejete nic jiného, než aby jim to konečně vyšlo a
Pabla zabásnuli.
			
			
Radek Kárník
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