ROZHOVOR
Spolužáci se jí smáli, teď v programátorských soutěžích poráží i
dospělé IT specialisty
Jako žena to v oboru IT neměla ze začátku jednoduché. Spolužáci si ji dobírali
a posílali ji naprogramovat pračku. Dnes v programátorských kláních
Hackathon „válcuje“ nejen své vrstevníky, ale i dospělé ostřílené IT speciality.
Díky obrovskému talentu navíc získala možnost prestižního dálkového studia
Nanodegree na americké univerzitě. Řeč je o Alexandře Rakušanové, letošní
absolventce Střední školy informatiky, poštovnictví a finančnictví Brno a
zakladatelce unikátní soutěže Junior Hackathon.
Co Vás přimělo k výběru oboru IT, který je vyhledáván spíše muži?
Do IT třídy jsme nastoupily pouze tři dívky, postupem času jsem zůstala jen já. Kluci
mi to dávali sežrat a posílali mě programovat pračku. Jejich výroky, že IT není pro
holky mě naopak zdravě naštvaly a motivovaly k rozhodnutí ukázat jim, že se pletou.
Školu jsem letos úspěšně a bez problémů absolvovala. Vyhrála jsem juniorský i
dospělácký Hackathon. Spolužáky, kterým se letos nepodařilo odmaturovat jsem na
oplátku poslala naprogramovat tu pračku a ještě jsem se jich zeptala, jestli
nepotřebují poradit.
Jak jste přišla na myšlenku uspořádat Junior Hackathon, tedy soutěž určenou
pro mladé talentované programátory?
Coby studentka 2. ročníku střední školy jsem se s o rok mladším kamarádem
přihlásila na Hackathon 2015. Vzhledem k tomu, že pozvánka na tuto akci přišla do
školy, mylně jsme se domnívali, že tam budou lidé stejného věku. Na soutěži jsme
ale byli jediní středoškoláci. Za soupeře jsme měli zkušené dospělé IT specialisty,
zejména ze zahraničí. Získali jsme ocenění za to, že jsme byli jediní středoškoláci
s výborným nápadem. Byla to pro nás velmi zajímavá zkušenost. Napadlo mě, že
bychom tuto soutěž mohli upořádat speciálně pro mladé studenty. Je to totiž akce,
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která mladým lidem přinese mnoho praktických zkušeností a výbornou motivaci
posunout se dál. Tak dlouho jsem našeho pana ředitele přemlouvala, abychom na
naší škole Junior Hackathon uspořádali, až svolil.
Podařilo se Vám v prvním ročníku Junior Hackathonu zvítězit?
První Junior Hackathon se nám příliš nepovedl. Porota sice ocenila náš výborný
nápad, ale bohužel se nám nepodařilo ho kvalitně prezentovat před porotou, což je
také velmi důležité. Nicméně mi to dodalo sebevědomí opět se zúčastnit Hackathonu
pro dospělé. Ten jsme s kamarádem letos vyhráli. Ačkoliv jsme byli nejmladší
účastníci, všechny dospěláky jsme totálně převálcovali. Jako tým jsme získali cenu
10 tisíc dolarů a já navíc prestižní studijní program americké univerzity Udacity
Nanodegree v hodnotě 2 tisíce dolarů.
Co studijní program americké univerzity Udacity Nanodegree zahrnuje a co
obnáší jeho studium?
Vybrala jsem si Front end web development, který se obecně týká webu, jeho
struktury, zabezpečení atd. Studium probíhá on-line formou různých kurzů.
Zpracováváme konkrétní úkoly a po celou dobu jsou nám k dispozici konzultanti,
odborní mentoři. Program ještě stále studuji a musím říci, že mě nesmírně
obohacuje. Už jsem dostala i pracovní nabídku od IT firmy AT&T. Ačkoliv se ještě
chystám studovat vysokou školu, na kterou mě díky úspěchům v soutěžích vzali bez
příjímacích zkoušek, hodlám už na částečný úvazek spolupracovat a získávat co
nejvíce praktických zkušeností.
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