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Ústav výpočetní techniky (ÚVT) je zodpovědný za rozvoj informačních a komunikačních technologií na 
Masarykově univerzitě. Zabýváme se výzkumem a vývojem v oblasti IT a zajišťujeme také každodenní provoz IT 
služeb MU. Mimo jiné také spravujeme řadu počítačových učeben a studoven na MU, včetně CPS.  

Cíle projektu 
Počítačové studovny jsou důležitá místa pro studenty, kteří v nich tráví mnoho času na svých pracích a projektech. 
Proto by měly co nejvíce zohledňovat jejich potřeby, které se v průběhu času proměňují.  
Náplní stáže je navrhnout projekt moderní Celouniverzitní počítačové studovny Masarykovy univerzity (CPS) 
zohledňující změněné potřeby uživatelů – jak by měla vypadat v roce 2020. Jaký servis by měla studovna nabízet? 
Pro jaké skupiny a jak by s nimi měla komunikovat? Má poskytovat individuální studijní místa, nebo i možnost 
společné práce na projektech? Jaké nároky na změny prostoru to znamená? Jaké doplňkové služby by měla 
studovna nabízet? 
Projekt zahrnuje analýzy potřeb uživatelů, srovnání řešení s jinými studovnami ve světě, zohlednění trendů ve 
vzdělávání a přípravu návrhu s řešením.  

Náplň práce 
 Výzkum a analýza potřeb českých i zahraničních uživatelů CPS  

 Analýza současného stavu – služby, navigace a vizualizace v prostoru, procesy, komunikace aj. 

 Srovnání s jinými studovnami ve světě 

 Návrh fungování CPS v roce 2020 a prezentace/komunikace jejich služeb 

Požadujeme 
 Analytické a komunikační schopnosti 

 Zkušenost s prací na projektu 

 Kreativitu, schopnost samostatně pracovat  

 Komunikativní znalost anglického jazyka 

 Zájem o oblast designu služeb výhodou 

Nabízíme 
 Možnost seberealizace na tématu, které pomůže celé komunitě studentů 

 Možnost finanční odměny formou stipendia při ukončení stáže 

 Flexibilní pracovní dobu, neformální prostředí a přátelskou atmosféru 

 Možnost spolupráce i na jiných projektech v oblasti designu IT služeb 

Kontaktní informace 
 Garant: Mgr. Aleš Křenek, Ph.D.  

 Kontaktní osoba: Mgr. Michal Vičar, vicar@ics.muni.cz, 549 496 958 
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