
 

  

 

 

 

Tisková zpráva, 11. září 2013 

Masarykova univerzita bude připravovat pracovníky indického vojenského výzkumu 

Smlouvu o spolupráci dnes uzavřela Masarykova univerzita (MU) s indickou Defence 

Research and Development Organisation. Instituce zabývající se výzkumem a vývojem 

obranných systémů bude s Fakultou informatiky MU spolupracovat na studijním programu 

v oblasti bezpečnosti informačních technologií.    

Prvních patnáct studentů vyslaných indickou stranou přijede do Brna už letos v září. Krátkodobý 

studijní program, který potrvá dva až tři roky, se má nejpozději v roce 2016 přeměnit na nové 

magisterské studium v oblasti bezpečnosti informačních technologií. Studenti z Indie budou v jeho 

rámci studovat jeden rok v Brně. Diplomovou práci pak zpracují ve své vlasti. 

„Indická strana se zavázala uhradit většinu nákladů na přípravu nových kurzů a bude také platit za 

své studenty. Největším přínosem spolupráce je ale tlak na zvýšení kvality výuky a zintenzivnění 

jejího charakteru,“ uvedl proděkan pro zahraničí a vnější vztahy Fakulty informatiky MU Václav 

Matyáš. Doplnil, že nové předměty magisterského studia budou nabízeny i dalším studentům 

univerzity, a posílí se tak mezinárodní charakter studia. „Spolupráce s indickou stranou je pro nás 

velmi výhodná i v tom, že za deset let budou v indickém výzkumném ústavu a armádě Indické 

republiky pracovat desítky našich absolventů. Společný studijní program tak může předcházet i 

kooperaci v oblasti výzkumu,“ zdůraznil Matyáš.  

Spolupráce obou institucí odstartovala v roce 2011, kdy se indická strana obrátila na Fakultu 

informatiky MU díky kvalitě absolventů magisterského oboru Bezpečnost informačních technologií 

a dalším výsledkům Laboratoře bezpečnosti a aplikované kryptografie. 

Kontakt: Tereza Fojtová, tel: 549 49 49 49, mobil: 724517335, E-mail: fojtova@muni.cz. 

Defence Research and Development Organisation je agentura Indické republiky, která se zabývá výzkumem 

technologií pro použití v armádě. Organizace má síť 52 laboratoří a zaměstnává přes třicet tisíc lidí, z toho asi pět tisíc 

vědců. 

Masarykova univerzita byla zřízena zákonem ze dne 28. ledna 1919 jako druhá česká univerzita. V době založení 

měla čtyři fakulty – právnickou, lékařskou, přírodovědeckou a filozofickou. V současnosti má devět fakult a 43 tisíc 

studentů řádného studia. Více informací na http://www.muni.cz a http://online.muni.cz. 
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