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Milí čtenáři,

s dalším semestrem na naší milované 
alma mater vám přinášíme i další čís-
lo efektu, v němž mimo jiné prozkou-
máte školní laboratoře, naformátujete 
protokoly, odkryjete další taje života 
doktorandů a zjistíte, že novým ve-
doucím SPS je poprvé v historii žena! 

Chtěla bych redakci poděkovat za 
krásné články a můj zvláštní dík patří 
našemu fotografu Kubovi za to, že ať 
jsem si namyslela cokoli, on to vyfotil.

Dita

Na čísle se podíleli
články: Dan Janík, Jiří Dvořáček, Jaroslav List, Michal Mitrenga, Radek Kárník, 
Kateřina Chroustovská, Petr Košina, Táňa Novosadová, Dita Kubíčková, 
fotografi e: Jakub Rozboud, grafi ka a sazba: Dita Kubíčková
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Info z FEKTu

FEKT slaví 60 let
Letos je tomu přesně 60 let od vzni-
ku Fakulty elektrotechnické, což byl 
původní název dnešní Fakulty elekt-
rotechniky a komunikačních techno-
logií. Fakulta vznikla rozdělením pů-
vodní Fakulty energetické na Fakultu 
strojní a Fakultu elektrotechnickou 12. 
8. 1959. Kromě FEKTu slaví výročí i 
VUT, kterému je 120 let. U příležitos-
ti výročí fakulty je na T12 v prostoru 
před Elektrikáriem výstava, která his-
torii FEKTu mapuje, bude k vidění až 
do konce roku. Univerzita, fakulta a 
studentské spolky si pro vás k výro-
čím připravily plno různých aktivit a 
akcí, sledujte web a sociální sítě.

Závěrečná zpráva studentského hod-
nocení kvality výuky
Po projednání Akademickým sená-
tem FEKT byla zveřejněna Závěreč-
ná zpráva studentského hodnocení 
kvality. V hodnocení jste napsali cel-
kem 4625 komentářů, což je více než 
v minulém roce. Připomínky lze roz-
dělit do kategorií neutrální, kladné a 
kritické. Kritickými připomínkami se 
zabývají vedoucí ústavu, kteří jsou 
zodpovědní za kvalitu výuky na svém 
ústavu, u velmi kritických připomí-
nek projednávají řešení vedoucí ústa-
vu i se studijní proděkankou.

FEKT na veletrhu AMPER
Fakulta se stejně jako každý rok účast-
ní veletrhu AMPER – největšího vele-
trhu v oblasti elektrotechniky v ČR. 
Přijďte se podívat na náš stánek v pa-
vilonu V (V8.13).

Studentská konference EEICT a ve-
letrh pracovních příležitostí JobFair
V dubnu, konkrétně ve čtvrtek 25. 4. 
2019, se bude konat 25. ročník Stu-
dentské konference EEICT a veletrh 
pracovních příležitostí. Máte možnost 
se podívat na výsledky práce svých 
kolegů v jednotlivých komisích, kte-
ré jsou veřejně přístupné a zároveň se 
můžete informovat u zástupců fi rem 
na možnosti práce a brigád. Konfe-
rence bude probíhat v místnostech po 
celé budově T12, stánky fi rem najde-
te v 1. patře budovy T12 kolem hlav-
ních poslucháren a u Auly profesora 
Braunera.

Parkování pro studenty v okolí FEK-
Tu
Objevovalo se množství dotazů, kde 
všude mohou parkovat studenti. Tady 
je odpověď. Všichni studenti VUT 
mohou na svou studentskou kartičku 
parkovat na horní ploše parkovacího 
domu před T12 a také na horním a 
prostředním patře parkovacího domu 
u CESA. Spodní patro je zde trvale 
otevřeno a mohou zde parkovat i ná-
vštěvy bez VUT karty. Všechny ostat-
ní parkovací plochy jsou určeny pro 
zaměstnance a doktorandy VUT nebo 
FEKT (podle toho, kdo má parkoviště 
ve správě).

Dan Janík

web:  sps-fekt.cz
e-mail:  efekt@sps-fekt.cz
náklad:  500 ks
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Ze světa techniky

Tipy a triky pro MS Offi ce – díl 1

Píšeš závěrečnou práci nebo proto-
kol a přijde ti složité stvořit hezký do-
kument, který bude nejen přehledný, 
ale i rychlý na tvorbu? Tentokrát Ti 
proto přinášíme několik tipů a triků, 
jak si ulehčit práci v programu Word 
(případně i Excel, či PowerPoint) z 
balíku Microsoft Offi ce (který máme 
mimo jiné jako studenti zdarma ;) )

Editor rovnic
Mimo textu strávíš při protokolu nej-
více času pravděpodobně nad psaním 
různých matematických vzorců a vý-
počtů. Určitě víš o tom, že ve Wordu 
existuje nástroj zvaný Editor rovnic 
(spuštěný zkratkou Alt + =). Ale mož-
ná netušíš o možnostech, které posky-
tuje tento nástroj v kombinaci s auto-
matickými opravami pro matematiku. 
Důležité je zmínit i to, že mezerník 
(stisk klávesy značí [<klávesa>]) zde 
funguje i jako potvrzení úpravy! 

Zpět tedy k samotné tvorbě vzorce, 
potažmo výpočtu. Nám tedy stačí pro 
tvorbu rovnice napsat: 

cos [mezerník] \varphi [mezerník] = 
b/c [mezerník]

A vznikne:

Nebo např.:

F = I \bullet [mezerník] \int [mezer-
ník] _k [mezerník] d l × B

Editor rovnic rozeznává i různé funk-
ce (např. cos, sin, log), které nesází 
kurzívou. Jejich seznam a možnost 
přidání lze nalézt v dialogu Možnosti 
rovnice → Rozpoznané funkce. 

V tomto dialogu lze nastavit i pokroči-
lé chování editoru rovnic (např. pozi-
ce mezí u symbolu integrálu).

Při sázení symbolů lze využít auto-
matických oprav ve stejném dialogu. 
K dispozici jsou i vlastní klíčová slo-
va. Pro příklad: z důvodu častého po-
užívání symbolu pro násobení (tečka 
uprostřed řádku) mám nastaveno klí-
čové slovo \d namísto \bullet.

A vznikne:
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Dialog „Možnosti rovnice“

Jednotlivá klíčová slova je možné zob-
razit i najetím myši v nabídce symbo-
lů editoru rovnic.

Nabídka matematických symbolů – ukáz-
ka klíčového slova

A na závěr tutoriálu k editoru rovnic lehký přehled Unicode zápisů:
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Další způsoby editace
V případě, že znáš i jazyk LaTeX, 
Word nabízí možnost psát rovnice i 
tímto stylem (přepínatelné v záložce 
„Návrh“ v části „Převody“. Probíhá 
to trochu odlišné od předchozí mož-
nost – napíšeš celou rovnici a až poté 
ji potvrdíš klávesou [Enter] a celá se 
převede. Nepřevádí se po částech.

Zápis:

F=I\cdot\int_k [mezerník] dl×B

Výsledek:

Další klíčová slova pro zápis v LaTe-
Xu lze nalézt na webu support.offi ce.
com

V případě, že máš přístroj s dotyko-
vou obrazovku, možná ti přijde vhod 
možnost psát rovnice i ručně. 

Stačí po vložení zadávacího okna rov-
nice zvolit v sekci „Nástroje“ „Ruko-
pisnou rovnici“. Můžeš ji tam psát po-
tom stejně, jako bys ji psal do sešitu. 
Na myš to není úplně ideální způsob 
zápisu, chybí ten cit, ale v případě, že 
se nechceš učit předchozí způsoby zá-
pisu, tento je nejvíce uživatelsky pří-
větivý. Samozřejmostí je možnost ná-
sledné editace po vložení rovnice do 
dokumentu.

Možnost ručního zápisu výrazu

Číslování rovnic
Na rozdíl od LaTeXu (program pro 
počítačovou sazbu především vědec-
kých textů s mnoha matematickými 
výrazy) nenabízí Word intuitivní au-
tomatický nástroj pro číslování rovnic 
s křížovým odkazem do textu. Existu-
je ale možnost jak toto (ačkoliv docela 
nepohodlně) obejít a případně využít 
automatického číslování rovnic s mož-
ností aktualizace označení v textu. 

Word obsahuje možnost vložit tzv. 
Pole (ctrl + F9 nebo Vložení → Text 
→ Rychlé části → Pole). Umožňuje 
vkládat kód pro automatický text. Při 
číslování rovnic lze využít sekvence – 
klíčové slovo seq. 

Syntaxe:

seq [identifi kátor]
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Např. tedy:

seq eq

Následně se pole aktualizuje [F9]. Ale 
vzhledem k přehlednosti je žádoucí 
mít číslo rovnice zarovnané na konec 
řádku. K tomu slouží symbol #, který 
se vloží na konec rovnice a všechno za 
ním se zarovná vpravo. Známou rov-
nici tedy upravíme (složené závorky 
pro pole se vkládají [ctrl+F9]:

Pole aktualizujeme [F9]:

A následně potvrdíme zarovnání [en-
ter] (stále je nutné být kurzorem v 
poli rovnice!):

Pro křížový odkaz je nutné vytvořit 
záložku. Nejdříve je nutné označit 
pouze číslo rovnice vytvořené číslo-
váním, dále napsat v dialogu Vložení 
→ Odkaz → Záložka název záložky a 
potvrdit. Při tvorbě odkazu se postu-
puje podobně jako při číslování (pole 
ctrl+F9 a aktualizace pole F9) a synta-
xe je:

seq [identifi kátor] [název záložky]

Označení čísla rovnice

Dialog záložky

Článek není ovlivněn, schválen ani sponzorován společností Microsoft.

Jiří Dvořáček
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Ing. Tomáš Lázna
Poznej svého doktoranda

Co tě přivedlo na VUT? Co jsi studo-
val za obor?
Původně jsem na VUT nechtěl, chtěl 
jsem být neurochirurg. Postupně 
jsem ale dospěl k tomu, že mou sil-
nou stránkou není biologie a chemie 
a rozumím technice, čili jsem chtěl 
propojit techniku a medicínu a jít na 
biomedicínské inženýrství. Tak jsem 
se rozhodoval mezi Kladnem a Br-
nem, načež jsem se rozhodl, že chci jít 
do Brna na VUT. Zjistil jsem ale, že se 
mi vlastně nelíbí, jakým způsobem je 
biomedicína pojata a když jsem byl na 
dni otevřených dveří, přesvědčila mě 
automatizace, že je to ta správná vol-
ba. Vystudoval jsem na bakalářském 
a pak na magisterském Kybernetiku, 
automatizaci a měření. Proč jsem se 
rozhodl pro Brno? Protože se mi líbí 

a je mi bližší než Praha nebo Kladno.

Co vyučuješ?
Učím předměty robotické, protože 
jsem součástí skupiny robotiky a umě-
lé inteligence. V tuto chvíli vyučujeme 
tři předměty. Na bakalářském stupni 
jsou to Praktická robotika a Počítačo-
vé vidění, kde studenti během semest-
ru staví v týmech robota pro jízdu po 
čáře a na konci mají místo zkoušky 
soutěž a kdo vyhraje, dostane plný 
počet. Pak hodnotíme technické řeše-
ní, dokumentaci a prezentaci. Potom 
učím Základy robotiky, kde se stu-
denti v rámci přednášek seznámí s 
širokým přehledem, co se v robotice 
řeší, a místo cvičení mají samostatné 
projekty, které jsou z rozličných ob-
lastí. Každý v týmu se věnuje něčemu 
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jinému a studenti mají možnosti zor-
ganizovat si práci podle sebe, my jsme 
tu pro ně na konzultaci. Mají možnost 
přijít s vlastním tématem, naše před-
měty nabízí volnost. Na magister-
ském stupni je předmět organizovaný 
podobně, v teorii se jde do hloubky, 
jinak je to podobné. Akorát chceme, 
aby projekty dotáhli dál.

Na čem v rámci doktorského studia 
pracuješ?
Kromě doktorátu jsem zaměstnaný na 
CEITECu na projektu Robotika pro 
Průmysl 4.0. Věnuju se tam výzkumu 
v oblasti, kolem níž chodím od baka-
lářky –– mapování radiace a vyhledá-
vání radiačních zdrojů pomocí mo-
bilních robotů. Snažíme se vymýšlet 
nové postupy, co by se daly uplatnit 

a publikujeme je v časopisech. Teď 
připravujeme článek o experimentu, 
který jsme dělali v létě a který bude-
me publikovat ve Field Robotics, což 
je nejlepší časopis v oboru. 

Jak to zvládáš skloubit s osobním ži-
votem?
Poměrně dobře, řekl bych. Nemám 
problém najít si čas a věnovat se ka-
marádům a koníčkům. Zatím jsem ne-
dopracoval do fáze, že bych tu musel 
nocovat, takže jsem tu přes den a ve-
čer se věnuju jiným aktivitám.

Co rád děláš ve volném čase?
Jsou takové tři pilíře mých koníčků, 
takové tři vášně. Jednou je politika, 
druhou je gastronomie a třetí je sci-
-fi. Abych to nějak rozvedl: sci-fi, to 
je věc, která je mi blízká, zajímám se 
o techniku, kam společnost směřuje a 
jak do našich životů technika čím dál 
tím víc proniká a ve sci-fi jsou různé 
vize. Ke gastronomii – jednak mám 
rád dobré jídlo, ale taky mě baví vařit, 
takže když je nějaká možnost vařit pro 
někoho, tak si to nenechám ujít. A po-
litika – nejsem vrcholný politik, jsem 
z Prostějova, kde se zajímám o komu-
nální politiku. Zatím se mi nepoved-
lo proniknout do zastupitelstva, byť 
jsem k tomu měl slušně nakročeno, ale 
vedu komisi pro IT a SMART CITY a 
snažím se využít svou odbornost ke 
zlepšení něčeho ve městě, kde žiju. A 
jinak ve volném čase pořádám plesy, 
jezdím na kole, hodně čtu a chodím 
do divadla.

A co nejraději vaříš?
Z evropských kuchyní mám nejradši 
italskou, hlavně těstoviny. 



10

Chtěl ses někdy na školu vykašlat?
Ne. Ta motivace školu dodělat byla 
silnější než vlivy, které mě od ní od-
puzovaly. 

Co tě bavilo za předměty?
Bavily mě předměty z robotiky, bavilo 
mě Počítačové vidění, a ačkoli v tom-
to názoru budu osamocen, bavilo mě 
Řízení a regulace, což je největší síto a 
pro většinu největší překážka ve stu-
diu. U toho musel člověk hodně pře-
mýšlet a chápat, byla to trošku výzva. 
Nedalo se to naučit nazpaměť. 

Byl nějaký předmět, který ti vylože-
ně nešel?
Nešla mi Automatizace procesů, po-
vinný magisterský předmět, s tím 
jsem dost bojoval. To byla asi jediná 

chvíle během studia, kdy jsem rozha-
zoval papíry a volal, že se na to můžu 
vykašlat. 

Matika ti problémy nedělala?
Přišel jsem z gymplu. Matika a fyzika 
na té úrovni, na jaké se tu vyučuje, pro 
mě byla úplně lehká. Teď mi to chybí 
v práci, potřeboval bych silnější mate-
matické základy, které mi škola neda-
la, takže si to musím doplňovat sám. 

Jaké vidíš nedostatky a přednosti na 
VUT?
Přežil tu socializmus. Ale to si my-
slím, že není problém jen VUT, ale i 
dalších vysokých škol u nás. Já to tak 
cítím, možná se pletu, ale mám z toho 
takový pocit. Není to celoplošně, jsou 
týmy, které tak nefungují, ale je jich 
málo. Přednosti – je to dobrá škola, 
máme přístup ke špičkovému vyba-
vení, o kterém si na některých univer-
zitách mohou nechat zdát, a to nejen v 
Česku, ale i v jiných zemích. Máme tu 
špičkové odborníky, takže rozhodně 
je od koho se učit. A pokud je člověk 
šikovný a iniciativní, tak není problém 
se během studia zapojit do projektů, 
vydělat si nějakou korunu a dostat se 
k zajímavým projektům, ke kterým by 
se v komerční sféře nedostal. A taky 
má výhodu, že je v Brně, což je z mého 
pohledu nejlepší studentské město.

Máš nějakou radu pro studenty?
Aby to neflákali, je potřeba se občas 
vybičovat, zatnout a ten čas tomu vě-
novat. Nestačí jenom chodit do školy 
a pasivně přijímat informace na před-
náškách. Mimochodem, přijde mi to 
jako ztráta času chodit na přednášky, 
a přitom si dělat projekt do jiného 
předmětu, protože tím, že tam sedí, 
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do nich ty znalosti nenatečou. Je to 
hodně o sebemotivaci, musí hlavně 
chtít sami, nikdo je nebude nutit a vo-
dit za ručičku. Neměli by se bát chodit 
ptát doktorandů i profesorů, není dů-
vod se nás bát. Ať se nenechají školou 
převálcovat, je potřeba najít si čas i na 
hospodu. Základem úspěšného studia 
je nebýt ve stresu. 

A sdělení na závěr?
Studujte tak, abyste si nikdy nemuse-
li říct: „Když si uvědomím, jakej jsem 
inženýr, tak mám strach jít k doktoro-
vi.“

Dita Kubíčková
foto: Jakub Rozboud
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Kristina Stejskalová
Dívka efektu

Jsi první slečna na vedoucím postu 
studentské organizace Studenti pro 
studenty od samotného vzniku. Co 
bys k tomu řekla? Přemýšlíš nad tím 
vůbec tímto způsobem nebo to neře-
šíš?
Vzhledem k počtu holek na FEKTu v 
minulosti mě asi ani nepřekvapuje, že 
se k vedoucí roli nějaká z holek nedo-
stala už dřív. Já osobně to jako výhru 
považuju, ne tak úplně z nějakého 
hlediska emancipace, ale skrz to, že 
letošní volby byly náročné a s mým 
oponentem, Jirkou Dvořáčkem, to 
byl opravdu vyrovnaný souboj (jest-
li toto slovo není moc silný :D). Jsem 
ale ráda, že to okolí bere jako nějaký 
“milník”, je pořád potřeba ukazovat, 
že holky na techniku patří. :) 

Máš nějaký plán, co bys chtěla doká-
zat jako vedoucí?
Náročná otázka hnedka ze startu. :D 
Určitě, v hlavě toho mám víc, o někte-
rých věcech ještě nechci úplně veřejně 
mluvit, protože bych je ráda oznámi-
la až ve chvíli, kdy bude jasný, že to 
klapne. Rozhodně bych chtěla, aby-
chom jako spolek byli víc vidět. Aby 
studenti věděli, za jakými akcemi 
stojíme, kde se s náma můžou vidět, 
nebo že se rozhodně nemusí bát nám 
napsat, pokud by si sami chtěli zkusit 
něco zorganizovat a přidat se k nám. 
Neradi bychom působili jako nějaká 
elitní skupina lidí, která mezi sebe ni-
koho nepustí, naopak velice rádi po-
znáváme nové lidi! :) 
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Představ se nám. Kolik je ti let, od-
kud pocházíš, co studuješ, ...?
Neříká se, že ženy se nikdy neptáš na 
váhu a věk? :D Ale dobře, je mi 24 a 
pocházím z Brna, což je u nás překva-
pivě poměrně málo časté, přijde mi, že 
většina mých spolužáků spíš vždycky 
byla ze všech koutů ČR a Slovenska, 
ale z Brna snad nikdy nikdo. Momen-
tálně studuji Elektrotechnickou výro-
bu a materiálové inženýrství v 1. roč-
níku na inženýrským.

Jak bys popsala své studium na 
FEKT VUT?
Naštěstí není tak dlouhý, jak by se 
člověk bál. :D Bakaláře z biomedicí-
ny jsem stihla včas za 3 roky, potom 
jsem i pokračovala v prváku na inže-
nýrovi, ale bohužel jsem měla nějaké 
rodinné trable a studium jsem nedo-
končila a rozhodla jsem se přehlásit na 
nový obor, protože jsem potřebovala 

nějakou změnu. Na ten aktuální mě 
přemluvil můj spolužák Vašek, se kte-
rým jsem byla spolužačka (a kámoška, 
žejo) už od prváku, on akorát státni-
coval rok po mně, protože byl v USA, 
tak jsme se spolu aspoň zase sešli. Asi 
jsem si zvolila tu těžší cestu, ale zatím 
to stálo za to.

Láká tě ERASMUS? Nebo byla jsi už 
někde na ERASMu? 
ERASMUS mě láká už od prváku, 
původně jsem celou vejšku chtěla stu-
dovat v zahraničí, ale pak jsem trošku 
znejistěla a rozhodla se vystudovat v 
češtině. Na bakaláři jsem na ERAS-
MUS nejela, protože jsem ho chtěla 
dodělat včas a věděla jsem, že odjet jen 
na semestr mi rozhodně nebude stačit. 
Na magistrovi jsem už měla v plánu 
vyjet, ale tím, že jsem měnila obor a 
prodloužila si tak studium o rok, tak 
mi ta časová dotace úplně nevychází, 
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abych stihla dokončit do 26. Ale plá-
nuju po škole vyjet někam na pracov-
ní stáž, protože věřím, že zkušenosti 
ze zahraničí jsou nenahraditelný. Za-
tím cestuju aspoň krátkodobě vždyc-
ky, když to finance a rozvrh dovolí. :)

Jsi ranní ptáče nebo sova?
Tyjo, podle mě jsem nějakej hybridní 
holub. Myslela jsem si, že jsem sova, 
ale tady tu teorii jsem už zrušila. Zá-
roveň ani nejsem typ, co dobrovolně 
vstává před 6 ráno. Asi jsem takovej 
typ, že když je potřeba zabrat, tak jedu 
klidně v kuse, ale dala jsem sama sobě 
pravidlo, že ať se děje, co se děje, nic 
není důležitější, než 6 hodin spánku.

Pracuješ při studiu?
Ano. Už od prváku mám různé dlou-
hodobé brigády, u kterých si odpo-
činu od školy a všude mám skvělou 

partu lidí, se kterýma se rozhodně 
nikdy nenudím. Jen je občas problém 
najít si čas na to, abych se taky někdy 
stavila k našim.

Umíš nějaké cizí jazyky?
Yes. Sí. Ja. Stačí takto? :D Kromě an-
gličtiny jsem na střední dělala i špa-
nělštinu a italštinu, mám taky základy 
němčiny. A keďže je moja mama zo 
Slovenska, tak aj našim susedom ro-
zumiem.

Kde se vidíš za 5 let?
Vážně? Tady tu typicky pohovorovou 
otázku? :D Jsem poměrně spontánní 
člověk, takže odpovědět mi dělá do-
cela problém. Vím, že bych toho chtě-
la ještě hodně procestovat a pracovat 
na sobě jak profesně, tak osobnostně. 
Zatím jsem nenašla práci, která by mě 
naplňovala natolik, abych si dokázala 
představit, že u ní zůstanu do konce 
života. Třeba se to za těch 5 let změ-
ní. Jinak klasický holčičí vize, princ na 
bílým koni, zdravá rodina a štěstím 
naplněnej obývák. :)

Máš domácí zvíře?
Moje dvě spolubydlící. A u našich 
máme psa.

Jaké je tvé nejoblíbenější místo v 
Brně?
Jako kromě naší fakulty? :D Ráda si 
zajdu na dobrý kafe, ale nejradši mám 
stejně pivo na Bláhovce. Často mě 
taky potkáte v baru CHILLárna, kde je 
kromě skvělých lidí taky plno desko-
vek, nebo třeba playstation a virtuální 
realita.

Jaroslav List
foto: Jakub Rozboud
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Laboratoře pro studenty na FEKTu

Máš již za sebou nějakou část studia 
na naší fakultě? Každý den procházíš 
chodbami a možná i přemýšlíš, co se 
nachází za některými dveřmi? Máš 
nějaký vlastní/školní projekt a nevíš, 
kde ho zrealizovat? Pak právě pro 
tebe mám odpovědi na tyto otázky.    
V následujícím přehledu se dočteš, 
kde hledat ony laboratoře, kdo tam 
může pracovat a kdy. Všechny labo-
ratoře mají v základní výbavě oscilo-
skop, multimetr, stabilizovaný zdroj, 
pájku a další vybavení.

UAMT – Ústav automatizace a měřicí 
techniky
„Kutárna“ se nachází v budově T12, 
konkrétně SD1.51. Laboratoř je pri-
márně určena pro předmět robotika 
a pro práci na bakalářské nebo diplo-
mové práci. Avšak po domluvě lze v 
určitých časech pracovat i na svých 
vlastních projektech, ovšem pouze 
studenti Automatizace. Specialitou 
této laborky je 3D tiskárna a mecha-
nická dílna.

UTKO – Ústav telekomunikací
Tento ústav nemá žádnou speciální 

dílnu pro studenty, avšak je zde mož-
nost po domluvě s vyučujícím nebo 
garantem předmětu zůstat v labora-
toři déle a vyzkoušet si znovu nějaké 
měření před testem. Samozřejmě je 
možnost v laboratořích pracovat na 
své bakalářské nebo diplomové práci.

UVEE – Ústav výkonové elektrotech-
niky a elektroniky
Laboratoř na tomto ústavu se nachází 
v SA3.21 (T12), je však primárně urče-
na pouze pro bakalářské či diplomo-
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vé práce. Pokud by ovšem měl někdo 
velký zájem na tomto místě pracovat, 
je možno se zkusit domluvit s někte-
rým z vyučujících.

UTEE – Ústav teoretické a experi-
mentální elektrotechniky
Tato laboratoř se nachází v SC2.83 
(budova T12) a je speciální v tom, že 
zde mohou pracovat všichni studenti 
FEKTu. Po zaškolení dostanete pří-
stup do této laboratoře a můžete pra-
covat kdykoliv během otevírací doby 
fakulty. Kromě základního vybavení 
měřícími přístroji obsahuje také me-
chanickou dílnu (vrtačka, šroubová-
ky, kleště, …).

UREL – Ústav radioelektroniky
„Bastlírna“ se nachází SD6.78 (T12) 
a je určena všem studentům ústavu 
radioelektroniky, kteří mají platnou 
elektrotechnickou kvalifikaci. Poté, 
co si zájemci zřídí přístup na student-
skou kartu, je již možno Bastlírnu vol-
ně navštěvovat v pracovních dnech 
mezi 6 a 22 hod. Součástí této dílny je 
mechanická dílna a výrobna plošných 
spojů (2 vrstvy s prokovy).

UMEL – Ústav mikroelektroniky
Laboratoř se nachází v budově T10, 
konkrétní místnost je N5.24. Slouží 
však především pro práci na bakalář-
ských nebo diplomových pracích. Ale 
i zde platí přísloví „za zeptání nic ne-
dáš“.

Na závěr bych rád nabídl ještě alter-
nativní možnost. Pokud ve vyjme-
novaných laboratořích nenajdete 
vhodné přístroje/prostředí pro Váš 
projekt, můžete zvážit návštěvu Fab-
Labu, který se nachází v blízkosti PPV 
v budově JIC. Tato laboratoř nepatří 
pod fakultu a přístup je tedy placený.

Knihovna T12
Toto sice není laboratoř, ale je zde 
nyní možnost nechat si vytisknout 
vaše modely na 3D tiskárně. Jednodu-
še nahrajete model do PC v knihovně, 
nastavíte parametry tisku a odešlete. 
Následně vám jen knihovnice řekne, 
kolik budete platit za materiál a kdy si 
můžete přijít pro hotový výrobek.

Michal Mitrenga
foto: Jakub Rozboud
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Aplikace, která pobouřila aktivisty po 
celém světě

Když jsem v práci zaslechla rozho-
vor dvou kolegů, z nichž jeden říkal, 
že má na svou ženu nastaveno sdílení 
polohy na Google Maps, přišlo mi to 
mírně znepokojivé. Ale to, že sledo-
vání pohybu ženy přímo umožňuje 
arabská aplikace Absher, je docela 
něco jiného. O to děsivější je fakt, že 
ji vyvinula samotná vláda Saúdské 
Arábie. 

O co jde?
Absher je dobrý pomocník, pokud 
chcete zaplatit za parkování, regist-
rovat vozidlo nebo požádat o vízum 
bez nutnosti jít na úřad osobně. Po-
kud jste muž, vše zařídíte z pohodlí 
domova… a to včetně zablokování 
pasu vaší ženy, aby nemohla opustit 
zemi. A je to naprosto legální, proto-
že podle arabského práva má každá 
žena svého ochránce, který tak díky 
této aplikaci, jež byla stažena už více 
než milionkrát (a to jen na androidu), 
může na dálku určovat, na jaká letiště 
má přístup, jaké trasy může podnik-
nout a jak dlouho může cestovat.

Hlavním důvodem kritiky je ale hlav-
ně další z funkcí, a tou je téměř real-
-time SMS zpráva, kterou muž obdrží, 
kdykoliv se žena, jejíž číslo pasu je 
registrováno v jeho aplikaci, pohybuje 
na letišti a následně jí může okamžitě 
odebrat právo odletět. Podle aktivistů 
je SMS upozornění jeden z hlavních 
důvodů, proč jsou saúdské ženy sna-
žící se utéct ze země chyceny a Am-
nesty International prohlásil, že tyto 

notifikace jsou další příklad toho, jak 
vláda Saúdské Arábie vytváří nástroje 
k omezování ženské svobody.

Ukázkou toho, jak Absher komplikuje 
uprchnutí, je výpověď jedné saúdské 
ženy pro investigativní web Insider. 
Podle ní se musely nejprve uchýlit 
ke krádeži telefonu jejich mužského 
ochránce, aby deaktivovaly aplikaci 
nebo si tajně daly povolení k vycesto-
vání, než mohly opustit zemi a hledat 
v cizině azyl.
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Druhá stránka věci
Pak je tu ovšem druhý úhel pohledu. 
Jedna 26letá žena se dala slyšet, že jí 
Absher výrazně ulehčuje život. Dříve, 
když chtěla vycestovat, musela počkat 
na otcův návrat do města, aby jí dal na 
úřadě povolení. Nyní to může udělat 
odkudkoli. Druhou jistou výhodou je, 
že ochránci už se nemohou vymlouvat 
na obtížnost a zdlouhavost vyřizování 
cestovních povolení a používat to jako 
záminku, aby držely ženy doma, jak 
prohlásila další saúdská žena.

Co se řeší
Tato kontroverzní aplikace, hostova-
ná giganty Google a Apple, vyvolala 
v únoru tohoto roku bouřlivý mono-
log mezi organizacemi zabývajícími 
se ochranou lidských práv – Amne-
sty International a Human Rights 
Watch – a zmíněnými korporacemi. 
Proč monolog? Ani jedna z firem na 
opakované žádosti o stažení aplikace 
nebo aspoň zvážení jejího hostování 
neodpověděla, a to i přes to, že byly 
obviněny z napomáhání v prosazová-
ní genderového apartheidu. 

Také je třeba zmínit, že Google i App-
le mají pravidla proti aplikacím umož-
ňující a usnadňující týrání a vyhrožo-
vání a přesto, že Absher zcela jistě do 
této kategorie patří a podporuje dis-
kriminaci a omezování lidských práv, 
obě nadnárodní korporace prohlásily, 
že si ničeho takového nejsou vědomy. 
Zřejmě tedy, pokud jste země vlastní-
cí pětinu světových rezerv nafty, pro-
jde vám ledacos.

Dita Kubíčková
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Kam zajít v Brně
Kam za kulturou

Science Slam 10

Kdy? 5.3.2019
Kde? SONO Centrum

Cílem přednášek Science Slam je po-
pularizace vědy. Výzkumníci mluví 
o svých oborech zábavnou formou a 
zprostředkovávají publiku to nejza-
jímavější ze svého oboru. Cílem není 
diváky jenom něco naučit, ale hlav-
ně také pobavit. 10. ročník proběhne 
v rámci oslav 100 let Masarykovy a 
Mendelovy univerzity, jejichž kantoři 
se utkají na slamovém pódiu. 

Gamer pie - level 3

Kdy? 30.3.2019
Kde? Impact Hub Brno

Gamer Pie je herní festival, který se v 
Brně poprvé představil v roce 2016. 
Návštěvníci se můžou těšit na před-
nášky herních vývojářů a akademiků, 
kteří přibližují hry široké veřejnos-
ti. Také se mohou zúčastnit různých 
workshopů a soutěží. Samozřejmostí 
bude i možnost vyzkoušet si různé 
hry z dávných let, ale i ty nejmoder-
nější VR kousky. 

Open House Brno

Kdy? 13.4.2019 – 14.42019
Kde? Brno

Festival Open House otvírá budovy 
a místa, na která se jinak v roce není 
možné podívat. Návštěvníci se tak 
mohou zadarmo podívat na to, jak 
vypadají zevnitř architektonicky zají-
mavé stavby, které míjejí každý den. 
Mezi tyto budovy patří sídla různých 
administrativních a technických spo-
lečností, ale i zbytky starých industri-
álních staveb. 
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Jazzfest Brno

Kdy? 13.3.2019 - 30.4.2019
Kde? SONO Centrum, Alterna a další 
kluby 

Mezinárodní jazzový festival JazzFest-
Brno funguje už od roku 2002 a dnes 
se jedná o nejvýznamnější jazzovou 
přehlídku v ČR. Na tuto akci každo-
ročně dorazí několik světových hvězd 
a držitelů prestižních hudebních cen. 
Letošní osmnáctý ročník opět nabíd-
ne bohatý program, jehož součástí 
jsou koncerty českých a zahraničních 
interpretů z Evropy, ale i menší klu-
bové akce. Poprvé se do Brna podívá 
saxofonista Branford Marsalis, kyta-
rista John McLaughlin, kapela GoGo 
Penguin anebo americký bubeník Bi-
lly Cobham.

Radek Kárník

Nikola Tesla
Muž, který rozzářil svět

Kdy? 18.12.2018 - 28.4.2019
Kde? Technické muzeum v Brně

Jméno tohoto génia je určitě známé 
nejen lidem z FEKTu. Vynálezce, kte-
rý ovlivnil vývoj civilizace, je autorem 
mnoha objevů a bez jeho poznatků 
bychom si na některé technické vy-
moženosti počkali o několik let déle. 
Pro technické nadšence je návštěva 
právě probíhající výstavy jedinečnou 
možností, jak se o Teslovi dozvědět 
spoustu zajímavých faktů – a to i těch 
méně známých. 
Tato výstava vznikla v Technickém 
muzeu Nikoly Tesly v Záhřebu a pro-
cestovala několik evropských zemí. 
Součástí výstavy jsou i funkční inter-
aktivní vynálezy, jako Kolumbovo 
vejce a Teslův transformátor. 



22

Knižní tipy

I když se vám může zdát, že ve všem 
tom učení a protokolech nemůžete na-
jít ani minutu času na čtení normální 
knížky. Není to pravda, vždycky se 
dá najít alespoň chvilka. Třeba v šali-
ně, ve vlaku cestou domů, v čekárně u 
doktora nebo třeba o méně zajímavé 
přednášce.

Co ale přečíst, když máte tak málo 
času? Tady máte pár typů: severskou 
detektivku, se kterými se v posledních 
letech roztrhl pytel a na druhé stra-
ně úplně jiný žánr, knihu, která vám 
možná pomůže vyřešit vaši kariérní 
krizi. 

Chroustův knižní koutek

Vševidoucí oko
Fredrik T. Olsson

Velmi zajímavá detektivka, nutící tě 
zamyslet se nad tím, co vše pro nás 
znamenají moderní technologie a co 
se může stát, když se obrátí proti nám. 

Kniha vypráví příběh kryptologa 
Williama Sandberga, který čelí po-
dezření ze spáchání útoku na celé 
Švédsko, ve kterém dojde k totální-
mu výpadku. Krátce po obnovení 
dodávky elektřiny si vyšetřovatelé na 
kamerových záznamech všimnou, že 
výpadek proudu nastal ihned poté, 
co Williamova dcera Sára strčila ve 
veřejné knihovně do počítače CDč-

ko. Jak k němu přišla a co je na něm 
tak strašného, že to způsobí výpadek 
elektřiny v celém Švédsku? To vše se 
pokusí William vyřešit na vlastní pěst, 
protože skoro nikdo z jeho kolegů ne-
věří v jeho nevinu. V cestě mu ale stojí 
spousta překážek, od smrti jeho dcery, 
přes padající výtahy až po skutečnost, 
že každé jeho rozhodnutí je odhaleno 
dříve, než si ho on sám stihne uvědo-
mit. Kdo ale dokáže takhle předvídat? 
Jedině někdo, kdo má přístup ke všem 
kamerám na světě, ke všem zázna-
mům a k veškeré internetové aktivitě. 
Někdo, před kým se nikde neschová-
te, protože dnes je k internetu připo-
jeno kdeco, od počítačů, přes kávova-
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Tak dobří, 
že vás nepřehlédnou

Cal Newport
Kniha z úplně jiné police knihkupec-
tví, než je Vševidoucí oko. Trápí vás 
kariérní krize? Nejste si jisti, co vlast-
ně chcete dělat se svým pracovním ži-
votem? Vybrali jste si školu správně? 
A jak seženete svou práci snů?

Nejeden FEKŤák se dostal na rozcestí, 
kdy pochybuje nad tím, že by jakáko-
liv cesta na obzoru byla ta správná a 
dovedla ho k vysněné práci. Přemýš-
líte, jestli se máte vrátit o křižovatku 
zpátky a vybrat si jinak, protože žád-
ná práce se nezdá jako ta PRAVÁ. 
Všichni říkají, dělejte to, co máte rádi, 
následujte svoji vášeň! Tahle rada vás 
ale zatím zavedla do bludného kru-
hu, z kterého se nemůžete dostat, ať 
se snažíte sebevíc. I když je tato rada 
všeobecně vžitá, platí jenom na malé 
procento populace. Jen málokdo dělá 
práci, kterou miloval od malička. Jed-
noduše proto, že ne každý se dokážete 
uživit skládáním papírových origami, 
nebo třeba zahradničením. Co když je 

ry až po auta. Co když si ale taková 
umělá inteligence začne uvědomovat 
sama sebe a začne ohrožovat všechny, 
kteří jsou k internetu připojeni?

Hodnocení:
Knihu jsem přečetla za neskutečné 
dva dny, i když má 674 stran. Sice 
jsem spala jen pár hodin, ale nedalo se 
přestat číst. Po přečtení jsem týden ne-
používala výtahy. Donutilo mě to za-
myslet se nad dopady našeho online 
života a nad tím, jak moc jsme závislí 
na elektřině a přístupu k internetu. 
Knihu doporučuji všem, kteří si rádi 
během čtení vytvářejí své vlastní teorie 
a hrají si na detektivy spolu s hlavním 
hrdinou. Najdete zde spoustu akčních 
scén, které vám nedovolí přestat číst. 
Kniha má od začátku rychlý spád. Ale 

zhruba 100 stran od konce se vše zpo-
malí, což bych knize trochu vytkla. Na 
druhou stranu chápu, že po odhalení 
viníka je potřeba dovysvětlit všech-
ny vedlejší dějové linie, a hlavně vy-
myslet, co s ním. A to se prostě na 20 
stránek vměstnat nedá. Pokud nejste 
zastánci přeskakování mezi dějovými 
liniemi během příběhu, kniha nebude 
nic pro vás, nakonec se ale vše spojí a 
zapadne jako puzzle.  

Knihu určitě doporučuji k přečtení a 
hodnotím 92 %.
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ale tato dobře míněná rada „Dělejte 
to, co máte rádi“ špatná? Co když vše, 
co potřebujete pro opuštění bludného 
kruhu je změnit pohled na věc? 

Kniha vás seznámí s hypotézou vášně 
a hned v začátku ji zavrhne jako špat-
nou. Následně se prokoušete čtyřmi 
pravidly, která vám pomůžou změnit 
styl uvažování nad vaší profesní ka-
riérou. A krůček po krůčku vám po-
může dostat se z kruhu. Abyste našli 
práci snů, musíte nejprve trhu práce 
nabídnout něco navíc. Něco, co má 
málokdo. Něco, díky čemu budete 
tak dobří, že vás nepřehlédnou. A jak 
už to tak v životě bývá, tohle vám ne-
spadne jen tak do klína, ale dostanete 
se k tomu jen tvrdou prací a dřinou. 

Hodnocení:
Kniha zde pracuje velmi často s ter-
mínem kariérní kapitál. Já bych to na-
zvala zkušenostmi. Pro získání skvělé 
práce musíte jednoduše mít dostatek 
zkušeností, které získáte například 
na projektech, které pro vás v danou 
chvíli nejsou tak lukrativní. Vypadá 
to jako zbytečná práce, které se chcete 
vyhnout, ale postupem času se zúročí. 
Máte-li dostatek zkušeností, máte-li 
fi rmě co nabídnout a dokážete-li od-
hadnout ten správný okamžik, může-
te si začít diktovat svoje podmínky, 
protože pro fi rmu jste tak důležití, 
že na ně přistoupí, aby si vás udrže-
la. Neodhadnete-li správně okamžik, 
fi rma vás prostě propustí, protože 
„drzé“ zaměstnance nechce.

Z mého pohledu vám kniha ukáže po-
hled na věc, který všichni známe, ně-
kde hluboko v sobě ho všichni máme, 

ale zazdíme ho, protože není tak pří-
jemný a jednoduchý jako představa 
práce snů, která nám spadne do klí-
na. Kniha vás tedy utvrdí, že sezením 
na zadku nic nedokážete a práci snů 
nikdy nedostanete a ty vytrvalejší do-
nutí změnit svůj postoj a vrhnout se 
do práce. Pokud od knihy čekáte kon-
krétní odpověď na otázku „Jaké práci 
bych se měl teda sakra věnovat?“, tak 
ji ani neotevírejte. Kniha vám pouze 
ukáže nový pohled na věc.
Nacházíte-li se v krizi, doporučuji 
přečtení, nenajdete-li tam odpověď 
na svoje otázky, najdete tam alespoň 
ujištění, že v tom nejste sami. Celkové 
hodnocení závisí na vašem vlastním 
rozpoložení a chuti něco změnit. Za 
mě 83 %. 

Kateřina Chroustovská
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Sudoku a ještě větší sudoku
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Bitevní pole
Kniha první

V minulém čísle časopisu jsem vám 
představil příběhy marveláckého 
antihrdiny Punishera z pera belfast-
ského autora Gartha Ennise. I v tomto 
vydání bych mu rád věnoval pozor-
nost, opustíme však kompletně svět 
hrdinů a přesuneme se o několik let 
zpět, konkrétně do největšího a nejkr-

První vyprávění s názvem Noční ča-
rodějnice čtenáře zavede do chladné-
ho Ruska, kde má možnost sledovat 
příběh dvou lidí. Dvou rozdílných 
světů. Na jedné straně mladou Annu 
Charkovovou, dívku, která byla spo-
lečně s dalšími ženami z 588. bom-
bardovacího pluku přiřazena k 41. 
stíhacímu pluku rudé armády pod 
velením majora Alexandra Lukina. 
Na straně druhé Kurta Grafa, mladé-
ho muže, člena třetí čety německého 
Wehrmachtu. Na první pohled by se 
mohlo zdát, že karty jsou rozdány. 
Německý muž v roli agresora, rus-
ká žena snažící se prosadit ve světě 
ovládaném muži v roli obránce. Toto 
tvrzení by však bylo velmi ukvapené. 
Ano, příběh je analogií na nacistické 
zločiny páchané v Rusku, ale zároveň 

nahlíží na vojáky Wehrmachtu jako 
na obyčejné lidi, kteří mohli mnohdy 
být pouze bezbrannými svědky těch-
to činů. Stejnou mírou, jako je před-
staveno nelidské řádění útočníků, je 
poukázáno na dnes již opomíjenou 
odvahu a houževnatost ruských žen, 
které se společně po boku svých ko-
legů opačného pohlaví postavily proti 
utiskovateli.  

vavějšího konfl iktu 20. století, do Dru-
hé světové války. V knize se představí 
tři smyšlené příběhy, v nichž se však 
odráží skutečné historické reálie, díky 
kterým dostává děj na uvěřitelnosti a 
kdo ví, třeba se něco obdobného moh-
lo skutečně přihodit. 

Knižní tipy
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Drahý Billy je název druhého pří-
běhu zasazeného do prostředí ticho-
mořských ostrovů. Celé vyprávění je 
koncipováno formou dopisu. Dopisu, 
který píše zdravotní sestřička Carrie 
Suttonové svému milému Billymu 
Wedgewoodovi na konci války. List 
slouží jako zpověď osudem zkoušené 
a zdrcené ženy, snaha o ospravedlně-
ní za činy, které spáchala a čin, jenž se 
spáchat teprve chystá. Ve vyprávění 
se čtenář může setkat s krutostí vo-
jáků japonských, stejně tak, jako těch 
amerických a britských. Jistě, někdo 
by mohl namítnout, že tyto dvě para-
lely nelze srovnávat. Na jedné misce 
vah fanatismus, na druhé hlad po po-
mstě za své padlé přátele, ale ať už se 
jedná o setnutí pilota havarovaného 
letadla katanou nebo střemhlavý ná-
let a postřílení v té chvíli bezbranných 
vojáků na člunech, jsou to záběry, při 
kterých mrazí.  

Posledním vyprávěním je příběh brit-
ské osádky tanku v lesích Normandie 
jednoduše nazvaný Tankisti. Zde 
chtěl autor poukázat na chrabrost, 
ale i strasti britské pěchoty, které byl 
jak za doby války, tak i dnes vyčítán 
pomalý postup. Ennis zde opět kom-
binuje několik dějových linií, které se 
prolínají, avšak výsledek může ně-
komu připadat chaotický. I proto se 
jedná, alespoň dle mého názoru, o pří-
běh ze všech třech nejslabší. To však 
neznamená, že by čtenář měl poslední 
vyprávění vynechat. To ne, i zde na-
jdeme jak chvíle úsměvné, tak i depre-
sivní a příznivci černého humoru jistě 
nejednou škodolibě cukne koutek. 

Dále za přečtení stojí i doslov auto-
ra, kde ke všem jednotlivým vyprá-
věním přidává navíc své postřehy a 
reálie, které jej při psaní inspirovaly. 
Co se kresby týká, tak na knize spo-
lupracovali tři grafi ci: Russ Braun 
(Noční čarodějnice) – člověk, který 
se komiksové kresbě věnuje již přes 
dvacet let a navíc je dlouholetým ka-
marádem a příležitostným kolegou 
Gartha Ennise. Tudíž byl pro autora 
jasnou volbou. Peter Snejbjerg (Drahý 
Billy) – tento dánský kreslíř působící 
na volné noze se věnuje převážně ko-
miksům od studia DC nebo Vertigo. 
Oba ilustrátoři si zakládají na realis-
tičnosti postav a prostředí, rovněž i 
na detailu. Carlos Ezquerra (Tankisti) 
zase ztvárnil postavy spíše formou 
grotesky, ale na druhou stranu věno-
val plno úsilí znázornění technických 
záležitostí, jako třeba vzdálené siluety 
tanků nebo detaily zbraní.  

Co říci závěrem? Sbírka je krásnou 
ukázkou toho, co s lidskou myslí a 
duší dokáže udělat válka. Já osobně 
jsem si její čtení velice užil a jedno-
značně bych ji doporučil každému, 
kdo by rád začal s četbou komiksů a 
nelákaly by jej superhrdinské příběhy, 
nebo i těm, kteří s četbou obrázkových 
románů mají již nějaké zkušenosti, ale 
chtěli by si na okamžik od všech těch 
SpiderManů či Batmanů odpočinout. 
Jedinou nepříjemnou skutečností je 
fakt, že další dvě knihy ze série Bitev-
ní pole v českém překladu nevyšly. 

Petr Košina 
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Filmové tipy

Zelená kniha
premiéra: 7.3.

Příběh se odehrává v 60. letech. Hlavním 
hrdinou je černošský klavírista, který si 
najme drobného podvodníčka jako bo-
dyguarda. Oba si tak k sobě musí na-
vzdory předsudkům najít cestu a spřá-
telit se.

Captain Marvel
premiéra: 7.3.

Akční snímek se odehrává v 90. letech 
minulého století. Sleduje příběh Carol 
Danversové, ze které se stala jedna z nej-
mocnějších hrdinek ze světa Marvelu.

Skleněný pokoj
premiéra: 14.3.

Na kopci pod Brnem vyrostl počátkem 
třicátých let minulého století unikátní 
dům, na který se jezdí jezdit desítky tisíc 
turistů každý rok. Film vypráví příběh 
původních majitelů, rodiny Landauero-
vých. Ti museli před 2. světovou válkou 
dům opustit a utéct do Exilu. 

Pašerák
premiéra: 21.3.

Další z filmů Clinta Eastwooda, který 
si zarežíroval a ujmul se i hlavní role. 
Představuje zlomeného starce, který se v 
roli řidiče upíše drogovému mexickému 
kartelu a postupem času získá na staros-
ti celý kšeft.
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Dumbo
premiéra: 28.3.

Remake legendárního kresleného filmu 
od Disneyho o malém slonovi, který se 
díky svým obrovským uším naučí létat. 
Tentokrát ale ve 3D a s reálnými herci. 

Řbitov zvířátek
premiéra: 11.4.

Druhý (teď snad už úspěšnější) pokus o 
zfilmování bestselleru od mistra hororů 
Stephena Kinga.  Mrazivý příběh vyprá-
ví o rodině, která se přestěhuje do svého 
nového domu, nedaleko kterého se na-
chází pohřebiště pro domácí mazlíčky. 

Avengers: Endgame
premiéra: 25.4.

Bez nadsázky nejočekávanější film toho-
to roku, minimálně pro fanoušky Mar-
velovek. Po tragickém konci předcho-
zího dílu je svět v ruinách. Za pomoci 
zbylých spojenců se Avangers spojí (na-
posled?) a pokusí se zvrátit Thanosův 
šílený plán.

Radek Kárník

Hellboy
premiéra: 11.4.

Oblíbený červený hrdina se v tomto po-
kračování vrací na plátna kin s plnou pa-
rádou. Tentokrát se vydává do Londýna, 
kde se ze záhrobí probrala čarodějnice 
Nimue. 
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Mnohí Slováci (a verím, že aj Česi) 
určite počuli o jednej z najväčších zá-
had Slovenska -  o nevysvetliteľných 
zmiznutiach ľudí v pohorí Tribeč. 
Autor Jozef Karika v roku 2016 vydal 
knihu s názvom Trhlina, ktorá vznikla 
netradičným spôsobom. Pri autogra-
miáde jeho diela ho oslovil neznámy 
človek a svoje zážitky z Tribeču mu 
porozprával. Karika si tieto výpovede 
nahral, tvrdenia overil a doplnil ich 
vlastnými zisteniami, ktoré spracoval 
práve do knihy, ktorá inšpirovala fi lm 
s rovnakým názvom. Avšak zatiaľ čo 
kniha dostala takmer dokonalé hod-
notenia, fi lmu sa až tak nepošťastilo.

Film Trhlina
Dosiahol svoj potenciál stať sa najlepším slovenským fi lmom?

O čo vlastne v príbehu ide? Film aj 
kniha zobrazujú spomienky Igora, 
ktorý pri absolventskej praxi na stav-
be objaví záznamy z liečenia určité-
ho psychiatrického pacienta menom 
Walter Fisher. Ten pred sedemdesia-
timi rokmi v Tribeči zmizol a potom, 
čo ho našli, mal na tele nevysvetliteľ-
né popáleniny a na otázku, čo sa mu 
stalo, nedokázal odpovedať. Tento 
prípad Igora zaujme natoľko, že sa o 
podobných zmiznutiach v pohorí za-

čne zaujímať do hĺbky. Pri každom 
sa vyskytujú podobné znaky – ne-
vysvetliteľné rany v prípade, že ľudí 
našli, záhadné stratenia na zdanlivo 
jednoznačných a jednoduchých tu-
ristických cestičkách... Po stretnutí s 
konšpirátorom Andrejom a odporcom 
všetkého nadprirodzeného Dávidom, 
sa Igor a jeho priateľka rozhodnú po-
horie preskúmať sami. Pri prvom po-
kuse sa nič neprirodzené nestane, no 
druhá výprava sa zvrtne do smerov, 
ktoré nie sú racionálne vysvetliteľné. 
Napriek tomu, že kniha príbeh za-
chytila naozaj pútavo, fi lmu sa to až 
tak dokonale nepodarilo, najmä kvôli 
mätúcim záberom a nevysvetleným 
veciam, ktoré človek čo knihu nečítal, 
nemá šancu nijako vydedukovať.
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Pre slovenskú scénu je fi lm Trhlina 
tematicky úplnou novinkou, keďže 
väčšina fi lmov je zameraná na silné 
politické, či historické témy a možno 
aj práve z tohto dôvodu mali ľudia 
od fi lmu veľké očakávania. Réžiu si 
zobral na tričko Peter Bebjak, známy 
napríklad fi lmom Čiara alebo Uči-
teľka. Ako vždy, aj v tomto prípade 
fi lm mení niektoré časti voči knihe. 
Napríklad hneď na začiatku na ume-
lé pridanie napätia je miesto klasickej 
konverzácie medzi Igorom a autorom 
situácia vystupňovaná o „únos“ auto-
ra, pri ktorom mu Igor nasilu rozprá-
va príbeh o tom, čo skupina zažila v 
Tribeči. Musím podotknúť, že herec, 
čo dostal rolu autora sa mohol trošku 
viac snažiť, lebo jeho výkon bol jeden 
z tých slabších, ostatní herci však svo-
je role zvládli pomerne presvedčivo. 
Čo sa týka toho, ako sa na fi lm poze-
ralo, rozhodne neboli použité najkva-
litnejšie technológie a obraz je miesta-
mi zrnitý a zle nasvietený, obhájme to 
však ako umelecký zámer...

Úvodný dej bol trošku rozťahaný a bo-
hužiaľ nevysvetlil všetky okolnosti až 
tak dopodrobna, ako by možno bolo 
potrebné na jednoduchšie pochopenie 
fi lmu ako celku. Pri druhej výprave 
do pohoria sa dej opäť trochu ťahá a 
človek, ktorý nečítal knihu, len veľ-
mi ťažko vie pochopiť, prečo postavy 
konajú tak, ako konajú a čo presne sa 
vlastne deje. Zakončenie fi lmu bolo 
bohužiaľ tiež celkom neuspokojivé a 
mätúce a hlavne veľmi unáhlené.

Keď už sme ale prešli negatíva fi lmu, 
povedzme si niečo, čo stojí za pochva-
lu. Film bol spracovaný takmer na 
jednotku. Zostrihy, fl ashbacky, atmo-
sféra strašidelného lesa, vhodne dop-
lnené hudbou a zvukovými efektami, 
ktoré sú v slovenskej tvorbe veľmi 
málo kedy a často nevhodne použité, 
v tomto fi lme boli skvelé. Všetko to do 
seba zapadalo a vytváralo presne taký 
efekt, ako režisér chcel – efekt napätia.
Po pochopení príbehu a toho, čo sa 
vlastne vo fi lme dialo a prečo postavy 
často reagovali nezmyselne, musím 
povedať, že ide o veľmi dobrý fi lm na 
Česko-Slovenské pomery v rámci thri-
llerov, možno aj preto, že tento žáner 
je u nás veľmi sporo zastúpený. Čo sa 
však týka európskej, či celosvetovej 
kvality, máme ešte na čom pracovať. 
Je však pekné vidieť, že po dlhej dobe 
mlčania sa aj slovenská kinematogra-
fi a činí.

A ešte na záver – v prípade, že sa vám 
knihu nechce čítať, ale máte záujem 
si fi lm pozrieť – na lepšie pochopenie 
vám poviem len dve slová. Alternatív-
ne dimenzie.

Táňa Novosadová
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Vznik bitcoinu se datuje k 31.10.2008, 
kdy autor pod pseudonymem Satoshi 
Nakamoto rozeslal dokument s ná-
zvem „Bitcoin: A Peer-to-Peer Electro-
nic Cash System“. Tento dokument 
je ke stažení na stránkách bitcoin.org 
a obsahuje popis průběhu transakcí, 
ověřování plateb, zaručení důvěrnosti 
a scénář, na kterém je popsána odol-
nost této kryptoměny vůči útočníkovi.

Existují různé domněnky o Satoshiho 
pravé identitě, například že se jedná o 
kryptografy Nick Szabos, Hal Finney 
nebo Dorian Prentice, ale ti to popíra-
jí nebo se k tomu vůbec nevyjadřují. 
Ačkoliv se jméno autora možná ni-
kdy nedozvíme, jisté je to, že vytěžil 
a vlastní 1 milion Bitcoinů, což je k 
únoru tohoto roku 85.721.734.440 Kč. 
A teď k zajímavostem.

  22. května 2010 si 
programátor Laszlo Hanyecz z Flori-
dy objednal dvě pizzy a zaplatil za ně 
10.000 bitcoinů, což v té době odpoví-
dalo hodnotě přibližně $41. K uctění 
první bitcoinové transakce slaví v ten-
to den nadšenci po celém světě „Bit-
coin Pizza Day“. (Pro porovnání, v 
současnosti má stejný počet Bitcoinů 
cenu téměř 39 milionů dolarů.)

Zajímavá fakta

Bitcoin

  Poté, co FBI uzavřela 
Silk Road, stránku umístěnou na dark 
webu, zabavila veškeré peněženky, 
které stránka vlastnila, a přišla si tak 
k jedné z největších bitcoinových pe-
něženek s obsahem více než 144 000 B. 
Ross William Ulbrich, obviněný ze za-
ložení a administrace těchto stránek 
sloužících především k prodeji ilegál-
ních látek, byl odsouzen na doživotí, 
a to bez možnosti propuštění. Nutno 
však říci, že Silk Road poskytovala 
zákazníkům určitý standard. Měli 
možnost ohodnotit prodávajícího a 
kvalitu obdrženého zboží, což mělo 
za následek zvyšování kvality. A pro 
úplnost, Ulbrichovým zatčením se nic 
nezměnilo, protože nyní funguje Silk 
Road 3.0. 

  Ve Vietnamu, Islan-
du, Bolívii, Ekvádoru, Kyrgyzstánu a 
Bangladéši je obchodování s bitcoiny 
považováno za nelegální. Ale jelikož 
se jedná o decentralizovanou celosvě-
tovou síť, žádná vláda je zakázat ve 
skutečnosti nemůže.

Dita Kubíčková

  Některé velké spo-
lečnosti, které přijímají platby v Bit-
coinech: Microsoft, Dell, Overstock, 
Expedia, Dish Network.

  Bitcoinová transakce 
spotřebuje 3994krát více energie než 
platba kreditní kartou.

  Od 1.4.2017 je bitcoin 
legální způsob platby v Japonsku a k 
tomuto roku ho akceptovalo již 300 
000 obchodů.

  Poté, co FBI uzavřela 

  Momentálně je v obě-
hu přes 17,3 milionů bitcoinů. Koneč-
né množství, které může být vytěženo, 
je limitováno na celkem 21 milionů. 
Dosažení této hranice se odhaduje na 
rok 2140, poté už další těžba nebude 
možná.

  Bitcoinová transakce 

  Od 1.4.2017 je bitcoin 

  22. května 2010 si 

  Ve Vietnamu, Islan-

  Některé velké spo-

  Momentálně je v obě-
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Poraž robota & vyhraj pivo!

Na loňské Hudbě z FEKTu jste moh-
li kromě klasických stolních fotbálků 
narazit i na jeden netradiční u stán-
ku fi rmy B&R. Ten na první pohled 
zaujal zvláštní robustní konstrukcí a 
lákavou výzvou k pokusu o porážku 

jakéhosi robota výměnou za plechov-
ku lahodného moku.
Měli jsme možnost zeptat se na pár 
otázek dvou studentů, kteří se na 
tomto projektu podíleli v rámci svých 
závěrečných prací.

Robot a stolní fotbal? Na první po-
hled to vypadá dost neobvykle. Jde 
to vůbec dohromady? A jak to fun-
guje?
Popravdě jsme si zpočátku pokládali 
stejnou otázku. Neobvyklé to určitě 
je, ale myslíme si, že to není úplně 
správná otázka. Z robotického fotba-
lu asi nebude produkt, který se bude 
prodávat ve velkém, jde spíš o jakýsi 
prototyp, na kterém se dá zábavnou 
formou prezentovat využití různých 
technologií, které se v průmyslu pou-
žívají, a hlavně se s nimi naučit praco-
vat. Museli jsme vyřešit všechny části 

systému, jako je nalézt míček na her-
ní ploše, synchronizovat řízení všech 
osmi motorů – jeden rotační a jeden 
lineární pro každou osu – naprogra-
movat samotnou strategii hry a na-
vrhnout uživatelské rozhraní. Celé je 
to řízené pomocí PLC a komponentů 
primárně od fi rmy B&R, nicméně na-
příklad k hledání míčku používáme 
minipočítač Raspberry Pi s kamerou.
 
To zní jako spousta práce, jak se dá 
něco takového stihnout v rámci stu-
dentské závěrečné práce?
Ve skutečnosti fotbálek nevznikl za 
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jeden rok, ale je výsledkem několika 
závěrečných prací několika studentů 
FEKTu a FSI pod záštitou firmy B&R. 
První práce začaly už před 3 lety a jen 
letos nás spolupracovalo celkem pět.
 
Pět studentů na jedno téma závěreč-
né práce? Nebyl s tím na škole pro-
blém?
Každý psal samozřejmě svoji vlast-
ní práci na téma, které si na začátku 
vybral a na kterém posléze pracoval, 
takže to problém nebyl. Navíc práce v 
týmu nás naučila spolupracovat, což 
je něco, na co vás škola většinou moc 
nepřipraví.
  
Neměli jste zpočátku strach pustit 
se do něčeho takového? Zvlášť pak 
pokud jste se s vyjmenovanými pro-
blémy ve škole ještě nesetkali. A 
představa, že úspěšnost práce bude 
závislá i na pokrocích ostatních čle-
nů týmu může taky leckoho odradit.
Nikdo z nás před svojí bakalářskou 
prací nepracoval v podobné firmě a 
ani neměl zkušenosti s tím, jak takový 

vývoj v praxi vlastně vypadá. Takže 
ano, strach jsme docela měli. Technici 
v B&R a vedoucí našich prací nám ale 
hodně pomohli s tím „jak se to dělá“ v 
opravdovém průmyslu. Navíc v par-
tě byla i zábava, takže práce utíkala 
rychle.
 
Zpátky k fotbálku, povedlo se něko-
mu vyhrát pivo?
Tady by se spíš hodila otázka, zda ro-
bot někoho porazil (smích). Ale teď 
vážně. Loňská Hudba z FEKTu byla 
pro nás první opravdový zátěžový 
test mimo „laboratorní“ prostředí a 
překvapilo nás, jak dobře si robot vedl 
proti průměrnému hráči. Proti zkuše-
nějším neměl bohužel moc šanci, ale 
ve výsledku byl poměr výher ku pro-
hrám zhruba stejný. I přesto pivo do-
šlo poměrně rychle, s čímž se bohužel 
museli později příchozí smířit.
 
Kde byl problém?
Snad v každé oblasti bylo něco, co by 
šlo ještě vylepšit.  Kromě nedokonalé 
detekce míčku a občas zvláštně rozho-
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dující strategii nám ale asi nejvíc děla-
la problémy konstrukce, která vznikla 
ještě před námi – konkrétně uchycení 
lineárních motorů, které se při dlou-
hodobé zátěži přehřívaly, a proto jsme 
byli nuceni snížit jejich maximální 
rychlost. Někteří z nás však na fotbál-
ku plánují pokračovat i v rámci diplo-
mových prací, takže v nejbližší době 
plánujeme rozšířit fotbal například o 
umělou inteligenci.
 
Neříkejte, takže se bude i sám učit?
No to asi zatím nehrozí, AI bude zpo-
čátku ovládat menší celky (ladění po-
hybu os, předvídání akcí protihráče 
apod.). Další plán je potom učit cel-
kovou strategii hry na simulaci a na 
získaných datech z her. Uvidíme, kam 
až se dostaneme. Třeba nám příští rok 
pivo vydrží delší dobu (smích).

 Co dalšího do budoucna?
Určitě je nutné upravit stávající kon-
strukci, aby motory stíhaly reagovat 
na instrukce ze strategie, budeme mít 
novou průmyslovou kameru s vyš-
ší snímkovací frekvencí a rozlišením 
a ultimátním cílem je zrobotizovat i 
druhou stranu stolu, aby byly proti 
sobě schopné hrát dvě různé strategie 
a případně pořádat turnaje.
Pak už jen takové „drobnosti“, kte-
ré budou sloužit spíše jako výukové 
prostředky – například vytvoření di-
gitálního dvojčete a jeho ovládání ve 
virtuální realitě. Je super, že firma 
B&R vývoj fotbálku aktivně podporu-
je a poskytuje nám jak prostory, tak i 
veškeré komponenty a profesionální 
konzultaci.




