
Proč studovat 
informatiku 
na naší fakultě?
Prestiž. Masarykova univerzita je 
druhá největší univerzita v České 
republice. Fakulta informatiky (FI) 
byla založena roku 1994 jako první 
samostatná fakulta informatiky v ČR. 
V letošním žebříčku Hospodářských 
novin jsme v oblasti studia informač-
ních technologií získali 3. místo celo-
státně a nejlepší v regionu.

Nejvyšší nástupní platy. V porov-
nání s absolventy ostatních oborů 
dosahují absolventi Fakulty infor-
matiky MU nejvyšších platů. Ná-
stupní platy se momentálně po-
hybují kolem 30 tisíc Kč, aktuální 
platy pak v průměru dosahují asi  
40 tisíc Kč.

Snadné uplatnění na trhu práce. Po-
dle průzkumů více než 95 % absol-
ventů FI nemá problém najít si ihned 
práci ve svém oboru. Vliv na to má  
i fakt, že posluchači se už v průběhu 
studia zapojují do praxe, a to díky 
spolupráci fakulty s průmyslový-

mi partnery. Absolvent pak vychází 
jako hotový profesionál. Fakulta má 
pro tyto potřeby rozvinutou infra-
strukturu i několik vhodně zacíle-
ných projektů. Podstatné je také to, 
že univerzita úspěšnost absolventů, 
zpětnou vazbu od nich, platy atd. 
systematicky sleduje.

Podpora inovačního podnikání. Pod-
porujeme vlastní iniciativu studentů  
v podobě inovačního podnikání. Na 
FI se konají brněnská setkání Business 
IT Clubu (www.bizit.cz) zaměřené-
ho právě na tyto aktivity. Studenti 
tak získávají ocenění jako Vodafone 
Nápad roku a Student – podnikatel 
roku, a to i více let po sobě. Úspěšné 
studentské firmy se mohou etablo-
vat také prostřednictvím Jihomorav-
ského inovačního centra. Univerzita 
podporuje zakládání spin-off společ-
ností a transfer technologií. Rovněž 
ve světovém srovnání jsou podnikaví 
studenti fakulty konkurenceschopní 
– loňské vítězství týmu Celebrio Soft-
ware v národním kole a TOP18 ve 
světovém finále Microsoft Imagine 
Cup hovoří samo za sebe. Letošní 
opětovné první místo týmu JoyMind 
(FI a PEF Mendelovy univerzity) pak 
ukazuje, že špičková úroveň je u nás 
dlouhodobá. 

Významné rysy studia na FI 

Flexibilita studia. Studium je posta-
veno na kreditovém systému, který 
umožňuje značnou volnost při výbě-
ru předmětů a průchodu studiem. Je 
přitom z čeho vybírat: na FI je kaž-
doročně vypisováno přes 400 před-
mětů, což nás pravděpodobně řadí 
na absolutní špičku v širokém oko-
lí. Navíc si lze zapisovat i předměty  
z jiných fakult MU.

Informační systém Masarykovy uni-
verzity. IS MU maximálně pomáhá 
se studiem a běžnými agendami  
s ním spojenými, od zápisu předmě-
tů přes elektronické studijní materiá-
ly až po zápisy na zkoušky a evidenci 
známek. To vše on-line prostřednic-
tvím libovolného webového prohlí-
žeče. Systém byl oceněn na tuzem-
ských a zahraničních fórech (EUNIS 
Elite Award, Intel Itanium Award, 
Cena ministra vnitra za boj proti 
plagiátorství). IS provozuje mimo 
jiné i úložiště Theses.cz, Odevzdej.cz 
a Repozitar.cz. 

Možnosti výzkumu již během stu-
dia. Na fakultě působí špičkoví od-
borníci v řadě oblastí informatiky 
a informačních technologií. Je zde 
několik Center excelence Granto-
vé agentury, řeší se velké evropské 
projekty. Do výzkumu se přitom 
často zapojují již bakalářští studenti 
– dveře výzkumných laboratoří jsou 
jim otevřené. Rozhodně není třeba 
se stydět a podceňovat, výzkumné 
týmy musejí být složeny z lidí různo-
rodých schopností: od teoretických 
výzkumníků přes techniky až po or-
ganizátory a ty, kdo rádi a dobře píší. 
Výhodou je, že FI nabízí celou škálu 

stupňů studia – od bakalářských až 
po doktorská (Ph.D.). 

Výjezdy na pobyty do zahraničí jsou 
přirozenou součástí studia a využívá 
je velké procento studujících. Fakul-
ta je také – díky studiu v angličtině 
v navazujících programech – cílem 
zahraničních studentů.

Informatika nezahrnuje jen pro-
gramování, počítače a matematiku. 
Jako netradiční aktivity uskutečňo-
vané na FI můžeme uvést např. ka-
ždoroční Studentský filmový festival  
a divadlo, oboje dokonce jako sou-
část studijní nabídky. Na fakultě na-
jdete Bezejmennou galerii, kde se 
vedle studentských děl (fotografie, 
kresby, tiskoviny a další) prezentují  
i profesionální umělci. Aktivní je rov-
něž Studentská unie FI, která pořádá 
mimo jiné ples fakulty.

O potřeby studentů, zejména za-
čínajících, pečuje kromě studijního 
oddělení i tým studijních poradců  
z řad studentů. 
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Informační systém – 
fenomén Masarykovy 
univerzity
Informační systém Masarykovy univerzity 
(IS) je výjimečným nástrojem. Šetří čas, práci 
i tisíce papírových stran. Eviduje a zpraco-
vává veškeré vaše studijní aktivity, informuje 
o všem důležitém a umožní vám spoustu věcí 
vyřešit několika kliknutími myší.

V ISu si můžete registrovat předměty, získá-
vat informace o průběhu svého studia nebo 
se přihlašovat na zkouškové termíny. Při volbě 
předmětů jistě oceníte možnost zobrazení sta-
tistiky známek, která poskytuje dobrý obrázek 
o obtížnosti konkrétního kurzu.

Nepostradatelnou součástí ISu je složka 
„Studijní materiály“. Do ní učitelé umisťují 
texty z přednášek a další učební materiály, 
zároveň složka slouží jako „Odevzdávárna“ 
vašich písemných prací. Její obdobou je 

„Poskytovna“, která je ovšem určená ke sdílení 
materiálů pouze mezi studenty. Kdo nestihne 
seminář, určitě není ztracen – spolužáci se jistě 
o zápisky podělí.

Výhradně pomocí ISu můžete podávat 
žádosti o koleje a ubytovací stipendium. Hojně 

používanou část systému představuje e-mai-
lová schránka, přes kterou budete komuniko-
vat s vyučujícími. Na „Vývěsce“ lze pročítat 
pozvánky na důležité i méně významné udá-
losti, ale také poptávat či nabízet téměř cokoli 
v oddílu inzerce. Pravidelně se zde objevují 
zprávy o stipendiích, studijních pobytech nebo 
univerzitních volbách.

 „Diskusní fóra“ vám umožní sdílet zkuše-
nosti s ostatními, oblibě se těší i „Úschovna“, 
díky níž můžete ostatním uživatelům krátko-
době do ISu ukládat data.

Studujte v zahraničí
Jako studenti Masarykovy univerzity budete 
moci vycestovat za vzděláním do zahraničí. 
Čeká na vás několik studijních programů 
a spousta míst, kam se dá vyjet na jeden 
i více semestrů. Na většinu zahraničních 
pobytů můžete vyrazit až po úspěšně ukon-
čeném prvním ročníku.

Nejrozšířenější a nejoblíbenější je program 
Erasmus. Mezi kritérii bývá mj. i studijní prů-
měr či jazyková způsobilost, takže nepod-
ceňte zkoušky. Uznávaný jazykový certifikát 
je výhodou, pokud jej ale nemáte, neházejte 

flintu do žita. Mnohdy stačí napsat v poža-
dovaném jazyce motivační dopis. V souvis-
losti se studijním pobytem na vás sice čeká 
papírování, ale i zajímavý peněžní příspěvek, 
jehož výše se liší v závislosti na cílovém státu. 
Pokud jste nároční a chcete si užívat a cesto-
vat, peníze od školy na vše stačit nebudou. 
Každopádně jde o slušný základ. A co víc, 
Erasmus umožňuje i pracovní stáže, u kte-
rých lze stipendium kombinovat s odměnou 
od zaměstnavatele.

MU nabízí studijní a pracovní pobyty 
i v dalších programech: Erasmus Mundus, 
Leonardo, Comenius atd. Má také smlouvy 
s univerzitami na všech obývaných kontinen-
tech, které jsou využívány i ke studentským 
výměnám. Sami si vyberete konkrétní univer-
zitu, dohodnete se s ní, a pokud vás akcep-
tuje, můžete jet. Navíc v některých případech 
dostanete od MU příspěvek až 10 tisíc korun 
na měsíc. Možností je mnoho a byla by škoda 
některou nevyužít… O zahraniční pobyty 
a stáže se stará Centrum zahraničních studií 
MU, které najdete na Komenského náměstí 2 
(viz též http://czs.muni.cz).

Prvákoviny – studenti 
studentům
Máte obavy z nového prostředí na vysoké 
škole? Rádi byste ještě před začátkem 
semestru načerpali užitečné informace? Stu-
denti MU už tradičně připravili brožuru Prvá-
koviny do kapsy, která vám pomůže vyřešit 
jakýkoliv problém, který by vás při prvních 
krocích po akademické půdě mohl potkat. 
Prvákoviny dostanete přímo u zápisu. Pokud 
však preferujete osobní kontakt, můžete před 
začátkem školy navštívit setkání Prvákoviny. 
Ve dvou dnech se seznámíte s novými spo-
lužáky, fakultou i městem. Vašimi průvodci 
budou starší spolužáci, užijete si zábavu 
i atmosféru akademického prostředí. Infor-
mace a přihlášky: www.prvakoviny.muni.cz.
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