
 
 

 

Tisková zpráva 
 
Projekt Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na FI MU byl ukončen 
 

Brno, 12. října 2015 – Již druhý akademický rok studenti a pedagogové Fakulty 
informatiky Masarykovy univerzity využívají nové infrastruktury pro výuku a 
výzkum. Nové budovy a jejich vybavení byly realizovány díky projektům Rozvoj 
infrastruktury pro výuku a výzkum na FI MU a CERIT Science Park, které jsou 
součástí projektu CERIT, jenž integruje projekty, které dohromady vytvářejí na 
Masarykově univerzitě robustní a synergický koncept pro podporu výzkumu, aplikací 
a inovací v ICT.  

„Dostavbou areálu v Botanické ulici fakulta získala lepší podmínky pro výuku i informatický 
výzkum, vědecko-technický park a počítačové centrum pro zpracování vědeckých dat,“ řekl 
děkan Fakulty informatiky MU a někdejší ředitel projektu CERIT Jiří Zlatuška. 

V čelní pětipatrové budově jsou umístěny posluchárny, učebny, kanceláře, knihovna a 
moderní datové centrum. Budova slouží také celkem 17 laboratořím, které jsou 
zaměřeny na široké spektrum výzkumu a vývoje v oblasti informačních technologií. 
Mezi unikátní vybavení pořízené z těchto projektů patří například konfokální 
fluorescenční optický mikroskop pro počítačovou analýzu buněk a kybernetický 
polygon pro nácvik kybernetických útoků. Jde o fyzický i virtuální prostor, kde budou 
moci odborníci simulovat ty nejzávažnější kybernetické útoky a trénovat obranu. 
Začátkem října se zde uskutečnilo národní cvičení Cyber Czech. 

Výukové prostory rovněž pomáhají získávat talenty z řad středoškoláků. „Koncem června 
se zde konala Středoevropská olympiáda v informatice, což je špičková evropská soutěž,“ říká 
Tomáš Pitner, vědecký ředitel CERIT Science Park. 

Nové budovy nyní využívá více než 2200 studentů bakalářských, magisterských a 
doktorských programů a více než 200 stálých zaměstnanců výše zmíněných ústavů. 

Prostory pro výuku a výzkum a jejich vybavení byly přibližně částkou 290 milionů 
korun financovány ze 4. prioritní osy Infrastruktura pro výuku na vysokých školách 
spojenou s výzkumem v rámci Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace (OP 
VaVpI). Vytvoření a vybavení vědecko-technického parku a podnikatelského inkubátoru 
si vyžádalo dalších 110 milionů korun, které byly spolufinancovány z programu 
Prosperita v rámci Operačního programu Podnikání a Inovace. Ačkoliv realizace 
projektů Rozvoj infrastruktury pro výuku a výzkum na FI MU a CERIT Science Park 
byla oficiálně ukončena, o další rozvojové aktivity bude fakulta usilovat například z 
Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. 
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