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ZADÁNÍ  
1) Zaznamenejte vtipné výroky učitelů SPŠE 
2) Z naměřených hodnot si udělejte obrázek sami. 

 
ÚVOD 

 Učitelé SPŠE se vyznačují několika zajímavými vlastnostmi. Jednou z jejich typických 
vlastností je, že v kombinaci se studenty SPŠE dochází k reakci a vylučují nezapomenutelné slogany, 
moudra či jen prostá slova. Tento laborát vznikal postupně v hodinách učitelů s největší produkcí na 
posledních listech sešitů L. Sychry. Nejprve z nudy a když tato aktivita přerostla v prestižní záležitost, 
kdy v případě nemoci L. Sychry nosil jeho sešit do školy P. Syrovátka, rozhodli jsme se pro 
elektronickou verzi. V žádném případě není smyslem tohoto dokumentu ukazovat učitele ve špatném 
světle či je ponižovat. Je nutno si uvědomit, že třída 4.D je v roce 2002 dohnala k nejlepším výrokům 
nevybíravým způsobem, kdy kantor nemusel vždy ve vyhrocené situaci psychicky obstát. 

 
 

SCHÉMA ZAPOJENÍ 

 
 
 
POPIS MĚŘENÍ 
 

Testovaný objekt umístíme do místnosti 15 x 8 metrů s spolu se třiceti studenty, z nichž musí 
být a) minimálně jeden Sychra nebo Syrovátka (pro záznam dat) b) Minimálně po jednom Šplíchalovi, 
Vamberském, Coufalovi,Jovbakovi (jednoslovně paraziti), Sedlákovi, Kořínkovi a Jůvovi – aby se 
zajistila dostatečná produkce slov. 

 
HODNOTY Z KATALOGU TESLA 
 
V tabulce jsou uvedeny pro demonstraci nejpoužívanější typy. Při měření byly ovšem použity i další. 
 

Typ Popis Napětí  Výkonová 
ztráta 

Pracovní 
teplota 

Kazda Třídní učitel Každodenní Jendo TO 20 °C 
Formanová Učitelka TZ Když zkoušela Šplíchala nulová 20 °C 
Přívratská Učitelka ekonomie Při každém nádechu maximální 20 °C 

 
 
 
 



 
 
NAMĚŘENÉ A VYPOČTENÉ HODNOTY:  
 
Teplota prostředí byla 20°C 
 
RADIOELEKTRONICKÁ ZAŘÍZENÍ – ING. KAZDA: 
 

- Pokud máme hysterezi, tak se díváme. 
- Když se začne potit, tak můžete to, nebo taky jiný věci. 
- Ne nevadí pane Sychra, to už je to. 
- Pátek poslední hodina: pánové, chci to mít zaplacený dneska, v sobotu do 15.00 !! 
- Může to být napájený odsud, nebo přes to. 
- Máme tam indukčnost a to. 
- Když si svý odvibroval, tak se vám vyměnil. 
- Máte ještě ke zdrojům někdo nějaký to ? 
- V jakým stavu budu, když dám zátěž deset kilo ohmů ? 
- Proč tomu tvrdím že je to to ? 
- Koktání: Pánové, zvedá se mi žalud, žalud, žaludek. 
- Jakým způsobem se bude spočítat výkon ? 
- A máme několik vzorečků, kteří počítají. 
- Pánové, jedem. Využijte čas, k tomu, čemu. 
- Co jsme si říkali a už jsme si to řekli. 
- Jestliže se přestane stoupat sycení… 
- Když se na sebe viděli… 
- Mohli by jsme pořídit jednu věc. 
- Tady v tom závislosti U a I. 
- Paradox: Pane Richtere, už je to třetí den! Richter: Ne to bylo včera! K.: Tak už je to teda 

skoro třetí den! 
- Kdo ví, jestli dostaneme při zatížení tenhlentec to ? 
- Předtímhlectím a nadtímhledctím máme co ? 
- Tady máme nepříjemnou věc, že tady budeme mít, že prostě, že ale je jich míň! 
- V katalogu se potkáte s… 
- Jaký bude teda POZOR! 
- Kdybych se chtěl změřit teplotu… 
- Problém je trošku jeden… 
- Né né né, to už je to. 
- Dioda je prvok, řízený napětím. 
- Jedem a počítáme a kreslíme si. 
- Byla tam zdroj. 
- A kolik to teda je? Zesilovačníci ? 
- Tohle je speciální diada. 
- A zkusím si teď tak. 
- Tou zenerkou poteče zelenej proud. 
- Tady přechází velice strmě na to a máme to. 
- Potřebujeme poznat to. 
- Ještě už neteče proud. 
- Říkali jsme 20kohmů. Kolik tam teda musíme týct ? 
- Bereme to jako kdybychom se vybíjeli. 
- Máme dělič to. 
- Abychom dostali to, tak necháme týct 20mA. 
- Tahle anténa je delší než opravdu je. 
- Hned se k tomu zastavíme. 
- Paprsek tvoří lopatu, aby zametl tuhletu věc. 
- O to se nikdo nevšímal. 
- A teď jsou dvě věci. 
- Jak se začne týct ten proud. 
- A byla nepříliš velká, asi … 
- Protože tam ten proud neteká… 
- A máme zase, co máme ? 



- Viděl jsem  je nedávno, ještě teď. 
- Pravopisníci šlápli do měkkého. 
- Na mě nechoďte jako na krakera, nebo na hakera. 
- Ochrana před nadproudem. 
- Největší průšvih je jeden. 
- Aby se vám to neshořelo. 
- Může to být v tom. 
- A tady máme, že máme že musíme udělat. 
- Jinak to můžeme to. 
- V rychlosti narazíte do 50-ti kilometrů. 
- Musí bejt větší než napětí to. 
- Pokud budete fungovat s proudem 20mA… 
- Tlačítko vám tam udělá nepříjemný věci… 
- A teď vidíme jednu věc. Vidíte to ? 
- Ztrátový výkon. Pardon, pardon, pardon. 
- Máme ztráty jakési. 
- Mezi těmi dvěmami dobami. 
- Teče nám tím odporem proud 10 mikro I. 
- Z obou frekvencí vybereme jednu z nich. 
- Zatím jedou to. 
- Při spínání vzniká namáhání při rozepínání. 
- Materiál, plocha a okolí je jedna věc. 
- Plocha se rovná 0, ale je tam. 
- Když se prohřeje, má dvě možnosti. Buď se vypne, nebo to. 
- Větrák provede akci a zastaví tuhle věc. 
- Rozbíhal se pomalu a tak dále. 
- Tady se nám proud dělí do sem a sem. 
- A teď je z toho příšerná věc. 
- Princip je několik. 
- Potom je možný nehlencten ten. 
- LC, RC a to. 
- Z tohohle péčka a z tohohle péčka dostaneme obrázky. 
- Co jsme tu provedli ? Tady jsme provedli jednu věc! 
- Ale ona tam je. Ona tam vždycky je. Ona je totiž to. Ona je tam vždycky pokud neuděláte to. 
- Rozdíl teplat je nižší. 
- Ale my tam cpeme, už necpeme sinusovku. 
- Nejnižší významný ten. 
- K tomu se používá jeden vtip. 
- Neudělá to píp píp, ale kvík kvík. 
- Vy se s tím nesetkáte, ale já jsem se s tím potkal. 
- Údaj je v majlích. 
- Unipolární tranzistor má jednu věc. 
- Otázka: Pane učiteli ty odpory musí být s 1% přesností? K.: Ano, pane Syrovátka ale na jejich 

přesnosti nezáleží… 
- Ä vyjde nám jedna věc. A to je právě ta věc. 
- To jsou věci které nám vyplynou z toho. 
- Máme tady, že máme výkon a máme to tady. 
- Jestliže svítíte červeně, dělá vám to potom divoký záležitosti. 
- Ticho pánové, abych vás nemusel překračovat. 
- Máme teplotu okolí 30W. 
- Já teď nakreslím, co jsem vlastně vyved. 
- K těmhle chladičům přijděte mlčky a odejděte bez nich. 
- Ten druhej tranzistor bude mít leho. 
- Nízké frekvenčice a malé indukčnosti. 
- Začne vám to pendlovat a vy musíte provádět tu. 
- Vůbec jste nevěděli nic. 
- Docházka je povinností školního zřádu. 
- Tohle vám obrátí repro na zuby. 
- Nepotřebujeme nic víc než co je potřeba. 
- Naprosto zběsilý hodnoty… 



- Dostaneme to, že úhel 45°vůbec nedostaneme. 
- A máme to. Ne nemáme to, protože tohle je přenos. 
- To furt se mění nemění nic. 
- Schyluje se k večeru a už je večer a noc. 
- Integrační a derivační článek se liší tím, že mají jmenovatel úplně stejný. 
- 0,45 čili 0,05. 
- Teď se podíváme co se nám stele. 
- Čili to je historie a to. 
- Pomět ti ku ta má anglický název - Střída. 
- Elemitorový proud. 
- Jenom tam kde budu mít nulumu nulum dostanu jedničku. 
- Máme anténu a příjde do antény. Tam se zpatlá. 
- Jedničku mám, pardon! Mám zpět. Vlastně jo. 
- Průběh je křivkový. 
- Zdá se vám jedna věc. Že když zatížíme, máme tam to. 
- 120dB to už je zatracená záležitost. 
- Půjdete do knížky a najdete tam pan Bartche 
- Teď dostaneme jednu věc, že průběh vůbec nedostaneme. 
- Smůla je v jednom. 
- Dělím se na poloviny. 
- Špatný, mizerný, nehezký a tak dál. 
- Tyto klopné obvody se používají výjimečně častěji. 
- Na druhém zhradle. 
- Připoměte mi to ! 
- Koaxionální kabel… 
- Vypad vám čtvereček v tomhletom oku. 
- 50 – 20 = 40 !! 
- Ta druhá prohrabává to. 
- Sice pro vás by to nemělo, i pro vás by to mělo význam. 
- Televize kreslí obrázek 
- Ujedou vám tam pracovní boty (správně mělo být body) 
- Máte tam zrcátko a štelujete se… 
- Zdůraznění je jedno… 
- Slyšel jsem vyprávět… 
- Když osvítíme víc, zčernáme. 
- Tamara je zaměřování na které se zaměříme. 
 
Vytvořený slovník: 
 
hadiny hodiny omo ohmy hrodí hromadí 
edvojka dvojka oznámka důtka průměř průměr 
výmynka vyjímka měřní mění obé oba 
stot stop meximální maximální znoj zdroj 
vyskretujeme vyskratujeme bázie báze odvolávka odkaz 
nanapodal nenapodoboval tranzistoro tranzistor stabilátor stabilizátor 
chřemík křemík dvěa dvěma zhrubja zhruba 
proplníme doplníme číslos číslo napění napětí 
Přiznačit přičinit prinpic princip obvor otvor 
parometry parametry napění napájení toninženýr zvukař 
 

Vytvořené obrázky: 
 

 
 



 
 
TELEKOMUNIKACE – ING. FORMANOVÁ: 
 
Formanová: A někdy nám vznikají přeslechy…. 
Sychra: No, mě se to stalo 
Formanová: Opravdu Sychro? 
Sychra: No, při telefonátu se mi ozvalo, tady A-A-A Auto Praha.. 
 
Roessler po zkoušení odchází do lavice: 
Formanová: „Co by sis dal ?“ 
Roessler: „No,něco jsem nakreslil!“ 
Formanová: „No jo,tos mi taky mohl nakreslit prasátko se sluníčkem, jestli jsme tady přes malby.“ 
 
Formanová nemá koho zkoušet: 
Formanová: „Roesslere, už umíš ty sítě?“ 
Roessler: „Když já umím jen Československou!“ 
Formanová: „To je dobře, ještě že neumíš Rakousko-uherskou.“ 
 
Kratochvíl odvozuje vzorec: 
Formanová: „Kratochvíle, kam jsi nám potratil Z0?“ 
 
Formanová vykládá novou látku: 
Formanová: „A jedná se o tzv. inteligentní sítě.“ 
Coufal: „Cože? Inteligentní?!“ 
 
Sedlák zívá při hodině: 
Formanová: „ Prosím? Kdo si tady hraje na hrocha?!“ 
 
Švec: „Paní učitelko, můžu mít dva dotazy?“ 
Formanová: „NE!“ 
 
Hrubý se zeptal: 
Formanová: „Vysvětlete to prosim vás někdo Hrubýmu o přestávce.Ale o velký, aby měl dost času to 
pochopit:“ 
 
Nosná telefonie: 
Formanová: „Takže kanál s nejnižší nosnou má nejnižší nosnou(?!).“ 
 
Uncajtik má ukázat směr hovoru přes transformátorovou vidlici zprava doleva: 
Uncajtik: „Zprava doleva?“ 
Formanová: „Áno Uncajtiku, zprava doleva, to je ode dveří ke mně.“ 
 
Sedlák zkoušen: 
Formanová: „Jak ses dotransformoval sem? Vždyť ty jdeš proti přírodě!“ 
 
Uncajtik zkoušen: 
Formanová: „Uncajtiku, jako, jseš vůbec v oboru?“ 
 
Na Švece byl vznesen dotaz. 
Formanová: „Šveci, ten konec jsem jako neslyšela a dělám dobře.“ 
 
 
 
Bordel ve třídě, nesmazaná tabule: 
Formanová: „Kdo má službu?“ 
Třída(spiklenecky): „Šplíchal.“ 
Formanová: „Já se jako neptám!!! Šplíchale, pojď nám to smazat.“ 
 
Coufal s plnými tvářemi kulí oči na Formanovou… 



Formanová: „Coufale?!!!“ 
Coufal: „Nóó tak já to dojím.“ 
Formanová: „Já jsem jako spíš myslela, že bys to vůbec neměl začínat jíst!“ 
 
Dračínský, expert na spínací prvky zkoušen: 
Formanová: „Dračínský, křížové spínače přeskočíme, nechci se dovědět, co nevím. Když přitlačí 
horizontála vertikálu, tak už jsem nervózní.“ 
 
Knoll zkoušen: 
Formanová: „Knolle? Co je to za korektor? To je tvůj korektor? Řekni nám jeho vlastnosti! Třeba se 
prosadíš….“ 
 
Formanová zkouší…. 
Formanová: „Bleha k tabuli.“ 
Bleha: „Když já mám dneska narozeniny!“ 
Formanová: „No tak pojď, dostaneš dárek!“ 
 
Sedlák si nekreslí schéma, protože mu někdo ukradl psací potřeby. 
Formanová: „Sedláku, už sis psal Ježíškovi?“ 
Sedlák: „Proč?“ 
Formanová: „Aby ti přinesl tužku, aby sis mohl nakreslit to schéma.“ 
 
Formanová kreslí optickou síť s domečkem. 
Formanová: „Komu se nelíbí tento barák, jde se podívat ke Kaválkovi.“ 
 
Jovbak zkoušený, možnost 50 na 50. 
Formanová: „A tvoří sériový nebo paralelní obvod?“ 
Jovbak: „Sériový (?).“ 
Formanová: „Takže paralelní......“ 
  
Bohovicovi byla zabavena knížka. 
Formanová: „Bohovici? Máš už všechno napsaný? Aby sis tady mohl dočíst tu beletrii.“ 
 
Švec při zkoušení předvádí show. 
Formanová: „Šveci, kolik mám zaplatit vstupný do toho tvýho kabaretu?“ 
 
Formanová zadala minulou hodinu domácí úkol. Nyní kontroluje. 
Formanová: „A všichni se tu teď cítí jako doma, protože začali přemýšlet o domácím úkolu.“ 
 
Sedlák se hlásí s dotazem. 
Formanová: „Jé to bude určitě zase vtipný Sedláku.“ 
 
 
Kaválek pod palbou dotazů: 
Formanová: „ Tak Kavalku, kolik časových poloh má rámec?“ 
Třída napovídá: „32.“ 
Kavalek: „32.“ 
F: „Jo? Já to taky slyšela.“ 
 
Sedlák se ptá na známku ze zkoušení 
Sedlák: „Co jsem dostal?“ 
Formanová: „Dvojku.“ 
Sedlák: „Co??“ 
Formanová: „Já chápu, že je to pro tebe nepochopitelný Sedláku, ale opravdu jsi dostal dvojku.“ 
 
Sedlák jí při hodině a konverzuje se sousedem. 
Formanová: „Sedláku?! Běž pryč! Vem si paštiku a rohlík a běž pryč!“ 
 
Kouba je zkoušen. 
Formanová: „ Koubo, slyšels to už někdy v životě?“ 



Kouba: „Slyšel.“ 
Formanová: „ Ale v nějakým minulým, co?“ 
 
Bohovic maluje obrázek na dvou centimetrech čtverečních. 
Formanová: „Bohovici? Co to tam šmrdláš?“ 
 
Formanová zkouší… 
Formanová: „Kořínek k tabuli.“ 
Kořínek: „Jako na zkoušení?“ 
Formanová: „No to si myslíš, že tě zvu na kávu?“      
 
 
EKONOMIE – ING. PŘÍVRATSKÁ: 
 

- Nepořádek se musí dát do pořádku ! 
- Pes je zakopaný v nákladech. 
- Soukupova reakce když ho praštila sešitem: Jááu ty vole ! 
- V tom celkovym maglajzu se to vyrovná… 

 
MEGA MIX: 
 
Chlebný (Deskriptiva, strojnictví): 
 

- Já vás už nebudu trápit. Uděláte mi to ze zadu a tužkou ! 
- A máme průsečík pé-ró  
- Tuší, mladý muži 
- Všichni vidí. I slepý vidí! 

 
Ježek (dílny): 
 

- Doprdele, ten zipák mě ale sere… 
 
Korbářová (angličtinářka): 
 

- To bych vám radši držela... Pácal: Aha. A jak jste to teda myslela ? 
 
Petříčková (matematikářka): 
 

- Nezapomeň, že takhle by se ti to nezesložitilo… 
- Prosim tě, probuď se. Seš u tej tabule jako uspávač hadů! 
- Ježiši kriste, pospěš si s tím, nebo si pořídím bič. 
- Jéé von to smaže. Já ho zabiju. 
- Hrubý, máme matematiku, ne hodinu černý magie… 
- A hele, křišťálovou kouli bys k tomu příkladu nechtěl ?? 
- Vamberský: Když já neumím derivace. Petříčková: Já neumím čínsky. Vamberský: Já neumím 

derivace. Petříčková: Já neumím čínsky. A víš proč ? Taky jsem se na to ani nepodívala. 
 
Výborný ( konstruktér ): 
 

- Nech toho breptání 
- Datum a číslo hodiny se nevede. 
- To je řečí, zase ! 
- Copak tady dneska dělá Vítek ? 
- Neruším vás pánové ? 
- Co tady lezeš ? 
- Kde myslíš že seš ? 
- Tady se zase budou vykecávat ? 
- Zase tenhle se tady bude cpát aby hlady neumřel ! 
- Když už si vytáhneš konečně sešit, tak se zase nakrmíš jo ? 
- Tak ty toho krmení nenecháš ? 



- Co to tam je za kecání ? 
- No tak kdepak zase jste ? 
- Buď zticha. Jo tak zase soused bude kecat ? 
- Tak když se vyžvaní tak se tam zase začne krmit. Dobrou chuť ! 
- Ty se mi tady budeš nacpávat ? A ještě k tomu napájet. 
 

 
 
 
 
ZÁVĚR 

Naměřili jsme hodnoty, které odpovídají skutečnosti. Při měření jsme si počínali tak, 
abychom nepřekročili maximální délku 45 minut jedné vyučovací hodiny. Kantoři byli postupně 
vyměňování a testováni jeden po druhém. Měření se nám tedy povedlo 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Použité přístroje a pomůcky 

      
Označení 

ve 
schématu 

Přístroj                    
Pomůcka 

 Výrobce              
Typ přístroje 

Systém         
Druh 

Inventární číslo 
Výrobní číslo 

Poznámka          
Rozsah 
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