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Kdo se stále vzdělává, vlasti své je chlouba, 

Kdo si myslí, že dost umí, začíná být trouba. (přísloví)  

 

 

        

Zásadní a nekompromisní slovo rektora: 

Konec srandy, bude se makat!  

Ručně i intelektuálně. 
Lze s potěšením kvitovat, že až na jedno úředně uznané odložení z důvodu déletrvající 

pracovní neschopnosti všechny studentky odevzdaly ke kontrole zápočtovou práci a mají 

tedy zápočet za 1. čtvrtletí udělen. Protože čas ale stále nepřetržitě kvapí, je třeba, aby 

každá z dam našeho akademického sboru zapracovala i na zápočtové práci za čtvrtletí II. a 

chystala si práci na čtvrtletí III. To je však sice důležité, ale nikoliv podstatné. 

Podstatné je, že před závěrem akademického školního roku musí (!) každá z dam předložit 

rektorátu-školníkátu elaborát zvaný  

DIPLOMOVÁ PRÁCE 

Struktura diplomové práce bude následující: 

I. Úvod, podlézavě lichotící rektorovi a velebící Ilegální univerzitu Herdule. Úvod bude mít 

minimálně 10 vět, z toho 2 souvětí, maximálně pak 100 vět. 

II. Ukázky z tematických prací (témata viz dále) dosud neprovařených a neprofláknutých, 

šikovnost dámy prokazující. Očekává se 4-6 prací drobných (formát cca A6) nebo 3 - 4 

práce trochu větší (formát  A5) nebo 2 práce velké ve formátu  A4, případně 1 práce 

supervelká (svatební šaty a podobně ). U prací nepaličkovaných nebo kombinovaných 

přihlédne se k odlišné pracnosti. Oskenování, ofotografování a vytištění předložených 

prací v případě nutnosti může za dobré slovo zajistit školník (ať taky něco dělá)..  

Občasník ILEGÁLNÍ UNIVERZITY HERDULE. 
Každé číslo je současně poslední. Předplatné se nevrací. 

 

Toto číslo vyšlo:  

16. 11. 2015 



DRBODAJ – občasník Ilegální Univerzity Herdule, vychází nepravidelně pro 

vlastní potřebu a státním byrokratům je ..(píp)... do toho, co si tu píšeme. 

Starší čísla Drbodaje jsou dostupná z adres: 

http://jan.safrovi.eu/WebHerdule/ 

http://jan.safrovi.eu/WebHerdule/DrbodajRozc.html 

 

 

III. Pojednání o zvoleném tématu v libovolné literární formě. Aby se předešlo nařčení 

z diskriminace z důvodu nesrovnatelných výchozích podmínek, stanoví se tento 

MINIMÁLNÍ rozsah, překročení limitu vítáno a bude kladně hodnoceno: 

a) pánové bez dalšího rozlišení - 10 stran standardního strojopisu A4 

b) dámy s ukončeným vysokoškolským vzděláním a vzděláním tomu odpovídajícím: 1 - 2 

strany 

c) dámy s maturitou řádnou, neřádnou či švindl-maturitou státem uznanou -  půl až 1 

strany  

d) dámy bez maturity, vyučené v libovolném oboru  čtvrt až půl strany. 

e) dámy bez vyučení mohou odevzdat práci zhotovenou gramotným rodinným 

příslušníkem jako v bodě d)., nemají-li v rodině takového příslušníka, mají smůlu a musí 

si to zařídit jinak. 

f) Romky, Cikánky, osoby nepřizpůsobivé či dokonale přizpůsobivé, ilegální vetřelkyně, 

dámy negramotné, černošky z pralesa a poloopice se obrátí se žádostí na vypracování 

diplomové práce na pana Dienstbiera, Kocába nebo soudružku Šabatovou. 

V. Témata: 

Hmyz různý Šperky, bižuterie Květiny a rostliny 

Savci Oděvní doplňky Kytice 

Ptáci Blahopřání Roční období 

Pohádkové bytosti Knižní záložky Sváteční motivy 

Postavy Hlavy osob Sportovní motivy 

Technické motivy Náboženské motivy Měsíční znamení 

 

Základem práce budiž jedno z vybraných témat, ale je možné rozšíření v případě logické 

návaznosti či souvislosti. (Bude pochopitelně vysvětleno v pojednání dle bodu III.)  

Dobrá rada nad zlato: 

Čas kvapí, nic neodkládejte a začněte pracovat. 

Varování: Kdo práci nepředloží a neobhájí, bude terčem ukazování prstem, hanobícího 

pokřiku, a bude opakovat ročník. (Kdo uspěje, bude i nadále miláčkem rektora) 

Tak zatím…. ! 

 

http://jan.safrovi.eu/WebHerdule/
http://jan.safrovi.eu/WebHerdule/DrbodajRozc.html

