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V TOMTO ČÍSLE NAJDETE:

Prvním impulsem pro vytvoření nové 
celouniverzitní webové prezentace 
byla potřeba promítnout nový vizuální 
styl univerzity na její internetové strán-
ky. Z dalších úvah vyplynulo, že by 
bylo vhodné zrevidovat obsah a struk-
turu původní verze a ve větší míře vy-
užít moderních technologií a postupů. 
Z pracovníků rektorátu a Ústavu výpo-
četní techniky byla ve spolupráci s ate-
liérem vizuálního a produktového de-
signu ExactDesign vytvořena pracovní 
skupina pověřená přepracováním do-
savadních webových stránek. Vlastní 
realizace probíhala od letošního červ-
na a podílelo se na ní pět zaměstnanců 
ÚVT pod vedením Jaromíra Ocelky.

Realizaci však předcházela rozsáhlá 
analýza, která porovnávala interneto-
vou prezentaci MU s desítkami čes-
kých i zahraničních stránek univerzit. 
„Cílem bylo identifikovat a přenést do 
nové verze všechny přednosti verze mi-
nulé – například levý navigační pruh, 
umožňující horizontálně procházet 
informacemi určitého typu přes jed-
notlivé fakulty a pracoviště, a doplnit 
je novými vlastnostmi, jako například 
předvýběrem odkazů pro různé cílové 
skupiny návštěvníků stránek,“ upřesni-
la Jana Kohoutková, zástupkyně ředi-
tele ÚVT pro informační systémy.

Struktura, navigace, obsah
Web je rozdělen do šesti základních 
kategorií: tvoří je informace o historii, 
současnosti, výzkumu, vývoji a rozvo-
ji, studiu, zahraniční spolupráci a in-
formačních zdrojích. Tyto kategorie 
jsou přístupné na všech podstránkách 
univerzity v horním navigačním pru-
hu a jsou k dispozici pro všechny fa-
kulty a pracoviště MU. Titulní strana 
navíc odkazuje i na předvybrané od-
kazy pro různé skupiny návštěvníků, 
konkrétně uchazeče o studium, stu-
denty, média, zaměstnance, absolven-
ty a veřejnost. Uživatel se tak rychleji 
dostane k informacím, které jsou pro 
něj určeny. Dostupnost informací 
podstatným způsobem zlepšuje i vy-
hledávání v tématech a v osobách, 
které je nyní přístupné v horní části 
všech stránek. 

Současně se zlepšila i kvalita a rozsah 
informací, které návštěvník na strán-
kách univerzity najde. Web byl oboha-
cen o množství textů, které u předcho-
zí verze chyběly. Nově také byli určeni 
garanti jednotlivých kategorií, kteří bu-
dou zodpovídat za aktuálnost zveřej-
ňovaných informací. Přehlednost a pří-
stupnost nové prezentace významným 
způsobem zlepšuje i nový grafický styl 
a intuitivní ovládací prvky.

Nový vizuální styl MU
Společně s přepracovanou interne-
tovou prezentací je do praxe uváděn 
i nový vizuální styl univerzity, ve kte-
rém jsou již od loňského roku tištěny 
oficiální materiály a tiskopisy univer-
zity a podle nějž je navržena i hlavič-
ka měsíčníku muni.cz. „Nový vizuál-
ní styl Masarykovy univerzity slučuje 
dynamiku současnosti s vážností uni-
verzity a prezentuje ji jako moderní 
instituci s tradicí,“ uvedl autor nové 
tváře univerzity Pavel Jílek z ateliéru 
vizuálního a produktového designu 
ExactDesign.

Vizuální styl počítá i s jednotlivý-
mi fakultami MU. Každá má vlast-
ní podklad, logotyp a barvu, čímž je 
odlišena od všech ostatních, zároveň 
se však hlásí k mateřské univerzitě. 
„V současnosti je možné spatřit prvky 
jednotného vizuálního stylu na pro-
pagačních materiálech Přírodovědec-
ké fakulty a Fakulty sociálních studií. 
Věříme, že se do budoucna podaří 
rozšířit vizuální styl i na další součásti 
Masarykovy univerzity,“ dodala Mar-
kéta Tikalová, vedoucí odboru vněj-
ších vztahů a marketingu RMU.

Petr Hrnčíř

Masarykova univerzita má nové internetové stránky
Oficiální webové stránky Masarykovy univerzity www.muni.cz 
vstupují do svého desátého akademického roku se zcela novým 
designem, rozšířeným obsahem a přepracovaným systémem navi-
gace. Jedním z důvodů obměny byla integrace s novým jednotným 
vizuálním stylem univerzity. Vedení univerzity doufá, že nový vizu-
ální styl postupně přijmou i jednotlivé fakulty a další součásti MU.

Od 18. září je veřejnosti přístupná nová internetová prezentace Masarykovy univerzity. Mezi 
hlavní novinky patří zlepšená navigace, zpřehlednění informační struktury a použití nového jed-
notného vizuálního stylu univerzity.

Příchod na univerzitu může znamenat 
pro někoho šok, pro jiného vysněný 
únik z domova. Každopádně přináší 
spoustu nových věcí, se kterými je po-
třeba se seznámit a vyrovnat. Na MU 
je především nezbytně nutné naučit se 
používat IS neboli Informační systém. 
Kdo se s ním rychle spřátelí, ušetří si 
spoustu vrásek na čele (více informací 
viz článek Jak nezabloudit v ISu na str. 
9). Co je však v univerzitním prostředí 
skutečně zásadní, je umět se dobře ori-
entovat. Ten, kdo ví, kde najít ty správ-
né informace, má z poloviny vyhráno. 
S tím by mělo nastupujícím studentům 
pomoci i několik následujících tipů.

Nezbytná ISIC karta
Pro pohyb na MU je klíčová ISIC kar-
ta. Řada studentů se s ní určitě setkala 
už na střední škole. Je to jedna z nej-
lepších pomůcek při cestování, ale 
i v běžném životě studenta. Na MU je 
však ISIC karta povýšena na zcela ne-
zbytný dokument. Vzhledem k tomu, 
že již neexistují indexy, ISIC karta se 
stala jakousi studentskou občankou, 
kterou se studenti prokazují na stu-

dijním oddělení, zajišťuje jim vstup 
do Centrální počítačové učebny. Bez 
ISIC karty nabité penězi se v men-
zách žádný student nenají a na fakul-
tách nic neokopíruje. Ale pozor, účet 
na kopírování a stravování v menzách 
a bufetech MU je oddělený. 

Jídlo a bydlení
MU má tři menzy, a to na Žerotíno-
vě náměstí 9 v budově rektorátu MU, 
v budově Právnické fakulty na Veveří 
70 a na ulici Vinařská 5 v areálu tam-
ních kolejí. Ceny jsou jednotné a je 
možné se zde najíst v průměru za tři-
cet korun. Kromě toho je na několika 
fakultách a jiných místech univerzity 
rozmístěno celkem sedm bufetů, kam 
se v době oběda sváží jídlo z menz. Na 
některých místech se podávají i teplé 
večeře. Standardní je samozřejmě i na-
bídka vegetariánských jídel. Více viz 
www.skm.muni.cz.

Kromě přísunu potravy je potřeba 
zajistit si také nějaké bydlení. V prv-
ním ročníku dostávají všichni koleje, 
ale u většiny studentů tomu tak ne-
bude věčně. Pokud student nebyd-

lí opravdu hodně daleko od Brna, je 
dobré poohlédnout se po ubytování 
v soukromí. Po změnách v systému 
dotování (viz článek Ubytovací sti-
pendia na str. 9 tohoto čísla) již není 
ubytování v soukromí výrazněji fi-
nančně náročné a ve srovnání zejmé-
na s některými kolejemi je často pod-
statně pohodlnější. Cena nejlevnějších 
kolejí, jako jsou ty na náměstí Míru 4 

a na Tvrdého 5/7, začíná na dvanácti 
stech korunách měsíčně. Za nejlepší 
koleje na Vinařské 5 s připojením na 
internet se platí přes půl třetího tisíce. 
Podrobné statistiky a informace o ko-
lejích lze získat na www.skm.muni.cz. 
Na privátu se dá běžně bydlet od 
dvou tisíc korun nebo i levněji – hod-
ně však záleží na počtu lidí a lokalitě.  
 

Stručný průvodce prváka po MU

Kvalitní studijní prostředí

Akademický rok 2006–2007 bude pro 
Masarykovu univerzitu z hlediska jejího 
dalšího rozvoje nesporně velmi důležitý, 
a to především s ohledem na naši snahu 
o získání pozice mezinárodně respekto-
vané výzkumné instituce. V jeho průbě-
hu budou dokončeny přípravy klíčových 
evropských programů: budou vyhlášeny 
operační programy pro čerpání Evrop-
ských strukturálních fondů na období 
2007-2013 a bude také zahájen 7. rámco-
vý program EU. Podnikáme proto řadu 
přípravných kroků, aby naše univerzi-
ta byla na tyto soutěže připravena a aby 
měla šanci v nich co nejlépe uspět. Jed-
ním z těchto kroků je koncipování spo-
lečného projektu Středoevropského tech-
nologického institutu, který vychází ze 
spolupráce MU s VUT, pracovišti AV ČR 
a s dalšími partnery. Přijetí tohoto projek-
tu by významně posílilo výzkumný po-
tenciál nejen jihomoravského regionu, ale 
bez nadsázky i celé České republiky. 

Přes oprávněný zájem věnovaný vý-
zkumné činnosti by však nebylo dobré 
zapomínat na souběžné zlepšování pod-
mínek pro vzdělávací aktivity na naší uni-
verzitě. Proto bych rád připomenul někte-
ré významné změny ve vzdělávací oblasti, 
jež byly připraveny v nedávné době a kte-
ré vstupují v platnost právě na začátku to-
hoto akademického roku. Je to především 
nový Studijní a zkušební řád. Jeho charak-
teristickým rysem je vytvoření jednotného, 
přehledného a nebyrokratického univerzit-
ního studijního prostředí, které poskytuje 
studentům dostatečnou volnost pro kon-
cipování vlastní studijní strategie a realizaci 
svých priorit v průběhu studia, a současně 
jasně nastavuje pravidla a přesněji vymezu-
je kompetence a povinnosti studentů i vy-
učujících. Nový studijní řád plně využívá 
možností našeho všeobecně oceňovaného 
informačního systému a vytváří také lepší 
podmínky pro mezinárodní charakter stu-
dia, což se bezprostředně projevuje např. 
u doktorských studijních programů. Vý-
znamnou změnou v tomto směru je také 
inovovaný kreditový systém, který pracuje 
se sjednocenou „univerzitní hodnotou kre-
ditu“ a činí studium uvnitř univerzity na-
vzájem více srovnatelné a také více kompa-
tibilní s jinými evropskými univerzitami. 

Posílení internacionalizace univerzi-
ty představuje nová organizace jazykové 
přípravy, která má za cíl vybavit všechny 
studenty naší univerzity dostatečnou jazy-
kovou kompetencí odpovídající absolvova-
nému stupni studia. Studenti mohou také 
očekávat nové aplikace v rámci informač-
ního systému a další posílení elektronické 
podpory výuky i v rámci prezenčního stu-
dia. Ke zvýšení kvality studijního prostředí 
nepochybně přispěje i modernizovaná ce-
louniverzitní počítačová studovna otevře-
ná na začátku září. Naši studenti jistě oce-
ní i novou koncepci stipendijní politiky: 
nový stipendijní řád vytváří transparent-
ní a flexibilní stipendijní systém, který by 
měl ve svém důsledku přinést – prostřed-
nictvím celé řady stipendijních programů 
– více peněz studentům. 

Všechny tyto změny odrážejí skuteč-
nost, že Masarykova univerzita má již zá-
kladní systém organizace studia dotvořen 
a nyní se můžeme více soustředit na jeho 
zlepšování a zvyšování kvality akademic-
kého života. Zbývá zdůraznit, že ačkoli 
zde píši o výzkumné a vzdělávací činnosti 
univerzity jako o dvou samostatných ob-
lastech, v naší praxi jsou tyto aktivity neod-
dělitelně propojeny a jejich kvalita navzá-
jem úzce souvisí. Právě to činí Masarykovu 
univerzitu silnou a konkurenceschopnou. 

Petr Fiala,
rektor MU

Výsledky Programu rektora 
na podporu tvůrčí činnosti 
studentů

MU a projekt Středo- 
evropského techno-
logického institutu

Fórum: Sociální stipendia 
na Masarykově univerzitě

Průvodce pro prváka: Jak 
nezabloudit v ISu
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Do bakalářských a magisterských studijních programů bylo na Masarykově univerzitě v aka-
demickém roce 2006/07 přijato více než sedmnáct tisíc uchazečů. Snímek z náhradního termínu 
zápisu na Filozofické fakultě, který se uskutečnil začátkem září. Foto: Ondřej Ženka.
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