
Zápis ze zasedání vědecké rady ÚVT MU konaného dne 23. 2. 2017 

Přítomni: Matyska, Dostál, Kozubek, Hlaváč, Dušek, Šrubařová, Holub, Damborský, Novotná 

Buršíková  

Omluveni: Svoboda  

1. Zahájení 

 Ředitel přivítal členy vědecké rady, seznámil s abdikací prof. Vondráka na členství z důvodu 

zvolení hejtmanem Moravskoslezského kraje. Omluvil Ing. Svobodu.  

 Ředitel seznámil členy s programem; program jednání VR byl přijat. 

 

2. Rozpočet 

 Ředitel seznámil s rozpočtem, okomentoval důležité položky.  

o Zdůraznil potřebu investic do obnovy sítě a do cloudové infrastruktury. Cílem je 

zbavit fakulty zátěže na pořizování jednotlivých prvků a zajistit odborný dozor ÚVT 

nad jejich nákupem a zejména dalším provozem.  

o Proběhla diskuse o nákladech na EIS Magion. Ředitel seznámil s aktuální situací a 

potřebou přesoutěžení ekonomického informačního systému.  

o V souvislosti s GDPR, které vstupuje v platnost 28. 5. 2018, podalo ÚVT (pod 

koordinací dr. Bartoška) projekt fondu rozvoje CESNET, v němž je zapojeno několik 

dalších vysokých škol i AV ČR. |Cestou koordinované spolupráce s ostatními vysokými 

školami chceme zajistit jednotné uchopení této problematiky v akademické sféře ČR 

a dosáhnout minimalizaci negativních dopadů implementace GDPR v našem 

prostředí. V průběhu diskuse členové VR komentovali potřebnost i jejich zapojení do 

řešení této problematiky na národní i mezinárodní úrovni, včetně nečekaných 

dopadů např. pro použitelnost cloudových služeb. Ředitel ubezpečil, že v této 

souvislosti proběhne také analýza užívání O365.  

 Ředitel představil současné projekty, zdůraznil potřebu širšího zapojení do zahraničních 

projektů a v kontextu evropských rámcových programů nutnost intenzivní orientace na RTD 

projekty.  

 Vědecká rada souhlasně projednala rozpočet ÚVT na rok 2017.  

 

3. Zpráva za rok 2016 

 Ředitel seznámil s nejvýznamnějšími loňskými akcemi a výsledky ústavu. Specificky zmínil 

dosažení shody s vedením MU na kontrole všech OP VVV (a podobných velkých) z hlediska 

dopadu na IT infrastrukturu.  

 V roce 2016 byly připraveny a úspěšně podány dva projekty velkých výzkumných 

infrastruktur (ELIXIR CZ a CERIT-SC), kdy je v obou případech koordinátorem ÚVT. Oba 

projekty byly navrženy k financování bez krácení rozpočtu. 

 Současně jsme jako koordinátoři podali projekt v oblasti komplexního uchopení 

kyberbezpečnosti C4E ve výzvě OP VVV Excelentní týmy. Tento projekt dosáhl v prvním kole 

hodnocení nejlepšího umístění v rámci celé MU. 

 Podpora komunikační strategie univerzity – O365 se má stát základní komunikační 

platformou pro univerzitu, na přání rektora zavádíme vnitřní komunikační síť Yammer, jejíž 



spouštění v současnosti probíhá. Proběhla diskuse ohledně bezpečnostních i dalších rizik 

komerčních cloudových řešení, členové VR doporučují ponechat si nad kritickou částí plnou 

kontrolu (tj. vytvářet vlastní soukromý cloud pro MU). 

 Nad technologií Umbraco byl postaven nový web www.muni.cz. ÚVT vyvinulo stavebnici, jejíž 

pomocí je možné dále budovat další weby, včetně využití informací z univerzitních databází a 

dalších systémů (není nutné ruční přepisování a údržba informací jinde dostupných). Pomocí 

této technologie budeme postupně realizovat weby všech fakult a stavebnice bude 

k dispozici i pro další weby menších organizačních jednotek, projektů, konferencí, … 

Důvodem pro sjednocení je úspora práce, zajištění jednotného stylu a vyšší bezpečnost 

vyplývající z odborné péče pouze o jednu platformu.  

 Vědecká rada projednala zprávu za rok 2016. 

 

4. Plán pro rok 2017 

 Mezi nejdůležitější plány pro rok 2017 patří: převod všech HS do univerzitního cloudu, 

spuštění jednotného přihlašování a Portálu, reorganizace ústavu.  

o K reorganizaci ústavu ředitel uvedl, že stávající struktura již přestávala být v souladu 

se strategickými cíli a začala tak představovat riziko pro další rozvoj ústavu; toto 

riziko by nová struktura měla minimalizovat.  

 Strategickými plány je budování centra kybernetické bezpečnosti a cloudy.  

 Pokračuje vyjasňování zapojení osob z jiných fakult a spolupráce se silovými složkami.  

 Vědecká rada projednala plány rozvoje ústavu na rok 2017. 

 

5. Stanovisko VR k výzkumné infrastruktuře CERIT-SC 

 Ředitel seznámil s požadavkem MŠMT v rámci průběžného hodnocení výzkumných 

infrastruktur na stanovisko VR k příslušné výzkumné infrastruktuře. 

 Vědecká rada s připraveným stanoviskem vyslovila souhlas. 

 

6. Různé 

 Damborský pochválil propagační brožurky ÚVT, navrhl jejich umístění na kampusu k volnému 

rozebrání. Doporučuje více zviditelnit výzkumnou část činnosti ústavu.  

 Ředitel seznámil vědeckou radu se situací ohledně akademických pozic na ústavu; aktuálně se 

čeká na schválení vnitřního řádu MU výběrových řízení na tyto pozice, kde má být právo 

vypsat příslušné řízení svěřeno i ředitelům univerzitních ústavů. 

 Ředitel členy rady stručně seznámil s publikační a citační analýzou, kterou udělal rektorát MU 

a kde srovnává výkony ÚVT a CESNETu. Z analýzy vychází, že v tomto kritériu jsou obě 

organizace srovnatelné, při zohlednění počtu skutečně zapojených pracovníků vychází ÚVT 

výrazně lépe. 

 

Zapsala:        Viděl: 

Martina Novotná Buršíková     Luděk Matyska 

http://www.muni.cz/

