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Hledáte kvalitní jazykový kure se slevou?
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Temná zákoutí ISu aneb Znáte ho opravdu dobře?
FILIP OPALKA. ŠÉFREDAKTOR

Denně ho prohlížíme, komunikujeme přes něj či třeba žádáme o stipendia.
Radujeme se z úspěšných zápočtu a proléváme horké slzy zklamání kvůli
červeným políčkům u zkoušek. Řeč je o Informačním systému, elektronickém
skvostu Masarykovy univerzity, který doprovází studenty i učitele při jejich
prvních krocích na naší alma mater. Znají však běžní uživatelé všechny tunkce a
možnosti ISu?

V ISu je několik her. Foto: Jitka
Janů/LeMUr.mu

Kdekdo IS Masarykovy univerzity chválí, ostatní vysoké školy nám jej bud závidí,
nebo si je za těžké peníze odkupují. Některým znatelně usnadňuje průchod
studiem, ti méně technicky zdatní ho nenávidí. Většina studentů a vyučujících u
něj prosedí aspoň malou chvíli každý den - Student, Pošta a Rozvrh jsou
nejčastěji využívané agendy. Co však nabízí IS dalšího?

Škola hrou
Málokdo ví, že v ISu se schovávají hned dvě herní aplikace. Arcanoid je postřehová hra na principu odrážení míčku proti
cihlové zdi. Cílem je rozbít všechny cihly a postoupit do další, těžší úrovně. Ačkoli se hra zdá být jednoduchá a nenápaditá,
tabulka s nejlepšími hráči dokazuje, že jsou u nístudenti schopni setrvat i třeba tři hodiny v kuse. Holt prokrastinace je zlo.
Oproti tomu Kamenožrout vsadil na logické přemýšlení. Klikáním na hrací kameny, které mají aspoň jednoho stejného souseda,
je postupně odstraňujete. Hro končí, když už nelze žádný odstranit.

Prodej, kup, získej práci...
Další užitečnou součástí ISu je Vývěsko, kde jsou pozvánky na různé univerzitní a
jiné akce. Zo zmínku však stojí především její inzertní část. Sehnat bydlení?
Žádný problém, vývěsko je plná nabídek i poptávek o každodenně přibývají
nové. Vybavit nově získané bydlení nábytkem? I tehdy je inzerce nápomocná,
zo levný peníz či zo odvoz pořídíte od nábytku přes oblečení až po různé
domácíi exotické mazlíčky. Možnostíje opravdu mnoho.
Stejně jako inzeráty týkající se bydleníse koždý den aktualizují i nabídky práce o
služeb. Častokrát tok lze rychle o jednoduše získat brigádu na volná odpoledne
nebo i práci na plný úvazek. Inzerují přímo studenti a absolventi univerzity,
většinou proto lákají své mladší kolegy na prověřená místa.
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No Vývěsce najdete i nabídky

zaměstnání.
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Seznamka a Plkárna
Hledáte partu sportovních nadšenců, ke kterým byste se přidali? Chybí v á m partner/ka do tanečních? V Informačním systému
můžete najít i tyto typy nabídek. Někdy jsou i o něco více peprnějŠiho rázu. Větší šanci na seznámení však mají zastydlí
informatici v legendární Plkárně v diskuzních fórech.
Aplikace Dril je výborný způsob, jak se naučit slovíčko cizích jazyků nebo těžké pojmy nazpaměť. Jedná se vlastně o online
kartičkovou metodu, kdy student sám hodnotísvé znalosti a podle toho mu Dril ukazuje méně či více známé pojmy k opakování.
Z dalších zajímavostí ISu zmíníme možnost vést osobní blog nebo využít úschovnu, kam se dá uložit až 2GB soubor. Co ISu znalí
studenti využívají nejvíce? „Pravidelně využívám Vývěsku, našla jsem si přes ni bydlení, nakupuji přes ni učebnice a sem tam
nějakou pěknou drobnost, naposledy třeba diář. Dril mě začal štvát, protože slovíčko jen přibývala a já jsem nestihala všechna
opakovat. A samozřejmě si občas zohrajú v rámci prokrastinace Kamenožrout a," řekla Jana Synková z Ekonomi c ko-správní
fakulty.
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