
 

 str. 1/1 

 

 

Tisková zpráva, 2. červnnce 2014 

 

Studenti Masarykovy univerzity se učí bezpečně pohybovat na internetu 

S bezpečným využíváním moderních informačních technologií mívá potíže generace dnešních 

studentů, která rizika často podceňuje. Pomoct lépe se připravit na život v informační společnosti 

pomáhá tříletý projekt Ústavu výpočetní techniky Masarykovy univerzity (MU), díky němuž mohou 

studenti absolvovat zcela nové nebo inovované předměty, kde se všechno potřebné naučí, a budou 

tak mít větší šance při hledání práce. Dosud jimi prošlo téměř 7000 lidí. 

Projekt se orientuje především na neinformatiky – posluchače filozofické, právnické, pedagogické a 

přírodovědecké fakulty. „Cílem je, aby každý absolvent Masarykovy univerzity dosáhl nezávisle na 

vystudované specializaci v průběhu studia jisté minimální úrovně vzdělávání v oblasti IT, což 

výrazně pomůže jeho uplatnění na trhu práce,“ sdělil řešitel projektu Michal Javorník. 

Klíčovým tématem projektu je oblast bezpečnosti. Lektoři jednotlivých předmětů se posluchačům 

snaží zvýšit povědomí o ochraně elektronických informací, hrozícím nebezpečí a možnostech 

efektivního a současně bezpečného používání digitálních technologií a aplikací. „Jednou 

z nejpalčivějších potřeb dnešní doby je právě schopnost bezpečně pracovat s internetem, dokázat 

efektivně využívat nepřeberné spektrum dostupných IT služeb, nástrojů pro komunikaci a 

uvědomovat si hodnotu informací a nutnost jejich ochrany,“ podotknul Javorník.  

Podstatná část inovací se zaměřuje na odborné IT dovednosti, které postihují aktuální trendy 

v jednotlivých oborech, a pomáhají tak studentům vylepšit jejich šance na uplatnění na pracovním 

trhu. Lektoři tak mohli vylepšit informatickou část předmětů, mezi něž patří například Právní 

informatika, Biomedicínská informatika, Programování v geoinformatice či ICT v práci sociálního 

pedagoga. 

Projekt Standardizace IT gramotnosti na MU je možné uskutečnit díky finanční podpoře 

z evropského Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost v celkové výši téměř 38 

milionů korun. Více než tři miliony z této částky byly využity na vybudování jedné zcela nové 

počítačové studovny a na modernizaci hardwarového a softwarového vybavení dalších učeben. 

Studenti tak nyní mohou využívat 128 nových počítačů. V centrálně spravovaných učebnách mají 

navíc k dispozici průběžně aktualizovaný software, který plně zohledňuje i specifické požadavky 

jednotlivých oborů studia. 
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