ÚSPĚCH

Král Majálesu:
Výhodou VUT
jsou dobré
vztahy mezi
fakultami
Titul Krále Majálesu se podařilo letos získat
Jaroslavu Listovi z Fakulty strojního inženýrství
VUT. Brněnská technika tak kraluje již čtvrtý rok
v řadě. Podle nově zvoleného krále je to především
díky soudržnosti fakult a mezifakultní spolupráci.
Během svého kralování plánuje prosadit delší
otevírací dobu v knihovně, možnost půjčování kol
v rámci brněnského technologického parku a podílí
se i na budování studentského klubu.

Zuzana Pospíšilová
Foto Petr Chalupa a Igor Šefr
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Co si myslíte, že nakonec při
volbě rozhodlo ve váš prospěch?
Určitě to nebyla jedna věc.
V podstatě to byl výsledek
práce celého týmu. Já jsem byl
nejvíc vidět, ale za veškerými
kroky stáli i jiní lidé. Podařilo
se nám propojit fakulty, takže
se v podstatě všechny nějakým způsobem zapojily a měly
svůj úkol.

A o kolika lidech přibližně
mluvíme?
Hlavní jádro má asi osm členů,
ale pokud mluvíme o celém
týmu, tak je to asi dvacet lidí.
Jak zpětně hodnotíte letošní
konkurenci z jiných univerzit?
Letos to už bylo hodně vyhrocené, protože VUT vyhrálo
počtvrté v řadě. Tím pádem
nás samozřejmě nikdo nechtěl

nechat vyhrát. Ostatní byli
letos opravdu dobří. Museli
jsme se snažit a odvést kus
práce, abychom titul obhájili.
Určitě bych neřekl, že bylo
jasné, že to vyhrajeme. Do poslední chvíle jsme čekali, jak to
dopadne.
Čím to je, že VUT už několik let
vítězí? Právě tím týmem?
Tím to asi nebude, protože
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letos byl v podstatě úplně jiný
než vloni. Velkou výhodou ale
je, že řada fakult je v technologickém parku, takže jsme
pohromadě. Věci se pak lépe
domlouvají a spolupráce je
snazší. Ve srovnání s jinými
univerzitami fakulty VUT drží
hodně při sobě. Lidé z každé
fakulty rozumí něčemu jinému,
a když se spojíme, tak vznikají
skvělé projekty.
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I přes veškeré informace,
které jste o volbě a o Majálesu
měl, bylo něco, co vás nakonec
překvapilo?
Bylo to vůbec poprvé, co jsem
na Majálesu byl, takže jsem byl
trochu překvapený ze všeho.
Ale informace jsme dostali
poměrně podrobné a dlouho
dopředu, takže se nestalo, že
by mě něco vyloženě zaskočilo.
Disciplínu, v níž jsme soutěžili,

jsme se ale dozvěděli až
na pódiu.
Změnilo se teď pro vás něco?
Poznávají vás například lidé?
Stalo se mi, že mě lidé na ulici
poznali, ale jinak je vše při
starém. Zkoušky musím dělat
jako ostatní a rohlíky kvůli tomu
taky levnější nejsou.
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KRÁTKÉ ZPRÁVY
Kandidoval byste znovu, kdyby
byla ta možnost?
Spíš bych dal prostor někomu
novému. Byla to skvělá zkušenost, ale zabere to hodně času
a jednou to asi stačí.

Od příštího semestru
spouštíme s kamarádem
diskusní klub na VUT.
jsem se pustil do práce, už zavírali. Chceme proto prosadit to,
co již lepší zahraniční univerzity
mají, tedy mít možnost studovat
v knihovnách i večer či o víkendech. Když jsme předběžně
zjišťovali, jaký by byl o takovou
službu zájem, tak se to mezi
studenty setkalo s hodně velkou
podporou a pozitivními ohlasy.
Jak teď, po vašem zvolení, bude
projekt pokračovat?
Má to několik fází. Nejprve musíme dát dohromady zpětnou
vazbu od studentů, následně
by se měla spustit rozšířená
otevírací doba, ideálně do půlnoci. Pokud by se to osvědčilo,
tak by se nakonec mělo přejít
na celodenní provoz.
Měli jste možnost mluvit o tom
i s vedením knihovny?
Funguje to tak, že jsme navrhli
projekt, který se předložil primátorovi, a případnou realizaci
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SOUTĚŽ

VÍTE, ŽE…

Student EEICT 2017

zajišťuje spolek Studentské
Brno. My máme ale možnost se
do organizace za VUT zapojit
a pomoci projekt prosadit, což
také momentálně plánujeme.
Na schůzku se Studentským
Brnem se chystáme, jakmile
se vyřeší personální změny,
protože zástupci VUT se zrovna
teď budou měnit.
A o jakém časovém horizontu
mluvíme, pokud by se podařilo
projekt prosadit?
Hodně optimistický odhad je,
že by delší otevírací doby mohly
být už od příštího semestru, ale
asi to bude na delší jednání.

rychle se přemisťovat v areálu.
Spolupodílím se i na projektu,
který se ve spolupráci s ředitelkou Kolejí a menz VUT zaměřuje
na obnovení studentského
klubu v technologickém parku.
Jsem do toho zapojený ještě
s jedním kolegou z FSI a ve spolupráci s průmyslovým designem navrhujeme osvětlení.
Od příštího semestru spouštíme s kamarádem diskusní
klub na VUT. Na fakultě nám to
trochu chybí, protože ovládáme
technické věci, ale neumíme je
prodat. Přitom se schopnost
dobré prezentace dá nacvičit.

Chceme prosadit to, co již lepší zahraniční univerzity
mají, a sice možnost studovat
v knihovnách i večer a o víkendech.

Co dalšího plánujete kromě
projektu knihoven?
Rádi bychom domluvili například
spolupráci s organizací Rekola,
která umožňuje půjčování
jízdních kol ve městě. Chceme
několik kol dostat i do technologického parku. Studenti a zaměstnanci by tak měli možnost

A má v rámci všech těchto
projektů slovo krále nějakou
váhu?
Samozřejmě je celá volba spíše
takový zábavný prvek, ale ze
své pozice můžu na některá témata upozornit nebo podpořit
jejich propagaci. Že bych teď
byl ale něco jako studentský

ombudsman, tak to určitě ne.
Král Majálesu v podstatě žádné
pravomoci nemá. I proto se
plánuju zapojit více na akademické půdě a rád bych za FSI
kandidoval do akademického
senátu. Teď se ale hlavně
těším na prázdniny, protože
poslední tři měsíce byly dost
náročné.
Máte něco konkrétního v plánu?
Chci hlavně odpočívat a zvažuji,
že bych se podíval do Austrálie,
kde už jsem několikrát byl, takže
tam mám trochu zázemí.

SUMMARY: The king of
this year's Majáles festival
is Jaroslav List from the
BUT Faculty of Mechanical
Engineering. This is the fourth
king from BUT in succession. The reason, according
to the new king, is the way
the university faculties stick
together and cooperate. The
programme that Mr List would
like to carry through during
his reign includes extending
the office hours of the library,
having bikes rented in the
Brno technology park as well
as helping to build a student
club.
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Fakulta elektrotechniky a komunikačních
technologií VUT uspořádala koncem
dubna již 23. ročník konference
a soutěže studentské tvůrčí činnosti
STUDENT EEICT 2017. Soutěže se
každoročně účastní studenti ze všech
ročníků bakalářského, magisterského
i doktorského studia, ale nechybí ani
kategorie pro středoškoláky.
Letos bylo přihlášeno 174 příspěvků
z oblasti elektrotechniky, komunikační
techniky, informatiky a výpočetní
techniky. Základním cílem soutěže je
podpořit technickou tvůrčí činnost
studentů a naučit je prezentovat
svou práci před odbornou komisí.
Řada soutěžících prezentuje také své
rozpracované bakalářské, diplomové
nebo disertační práce, čímž mohou získat
cenné podněty pro zdokonalení.
Odborné komise jsou složeny ze
zástupců sponzorujících firem
a z akademických pracovníků univerzity.
Autoři vítězných projektů v jednotlivých
kategoriích získávají stipendia, zajímavá
řešení oceňují sponzorské firmy
hodnotnými dary. V den konání finále
EEICT mohou studenti navštívit stánky
firem na tradičním veletrhu pracovních
příležitostí perFEKT JobFair.

Foto Igor Šefr

Foto Martin Střálka, FEKT VUT v Brně

Vytyčil jste si několik bodů,
které chcete v roli krále pomoci
uskutečnit. Co je tedy to hlavní,
na co se teď zaměříte?
Hlavním bodem se nakonec stal
projekt Studentské Brno, který
hodnotí primátor. Snažíme se
zasadit o změnu otevírací doby
v Moravské zemské knihovně
v Brně. Mně samotnému se
například lépe pracuje v noci
a kolikrát jsem se do knihovny
dostal až navečer, ale jen co

KONFERENCE

Národní cena za studentský
design vyhlášena

FAST hostila finále šachové
extraligy

Studenti designérských a příbuzných
oborů mají možnost zúčastnit soutěže
Národní cena za studentský design 2017
a přihlásit jakoukoliv práci, která vznikla
po 1. lednu 2015 a spadá do širokého
spektra produktového či industriálního
designu. Studentské návrhy se
mohou pohybovat v oblasti nábytku,
interiérových doplňků, skla, keramiky,
svítidel, stolovacích prvků a nádobí, ale
i strojního zařízení, přístrojů, nářadí,
zdravotnické techniky, transportního
či industriálního designu, zemědělské
techniky, městského mobiliáře, textilního
a oděvního designu, obuvi, doplňků
a šperků, sportovních potřeb, hraček
a didaktických potřeb, oblasti hobby,
řešení obalů s důrazem na konstrukci
nebo například řešení soukromých
i veřejných interiérů.

Fakulta stavební VUT hostila o víkendu
na přelomu března a dubna finálové
trojkolo šachové Extraligy 2016/2017.
Do Brna zavítali šachisté z Indie, Arménie,
Ukrajiny nebo Ruska. Vítězem se nakonec
stalo šachové družstvo z Nového Boru.
Třídenní klání se uskutečnilo jak
v historické aule s kapacitou 150 míst,
tak i v sále ve 4. patře budovy na Veveří.
Komentovaný on-line přenos bylo možné
sledovat v učebně ve 3. patře s kapacitou
60 míst. Akci pořádal Chess Team Brno,
Fakulta stavební VUT v Brně a Šachový
svaz České republiky.
(red)

Přihlášky je možné podávat on-line
na webu soutěže do 25. června 2017.
Soutěž je anonymní, práce budou
hodnoceny třemi nezávislými porotami.
V případě jakýchkoli dotazů nebo
problémů kontaktujte organizátory
na info@designcabinet.cz.
http://www.studentskydesign.cz
(red)

(red)
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