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Prof. RNDr. Jiří Zlatuška, CSc., 
narozen 15. září 1957 v Brně; ženatý, 2 děti 
 
Vzdělání: 
1987: CSc. v oboru matematická informatika, za práci 
”Funkcionální modelování dat” (ČSAV); 
1981: absolvoval matematickou informatiku a teoretickou 
kybernetiku na Přírodovědecké fakultě MU s titulem 
RNDr. 
 
Zaměstnání: 
1995 – : Profesor informatiky na Fakultě informatiky MU; 
1990 – 1994: docent matematické informatiky a zástupce 
ředitele Ústavu výpočetní techniky MU; 
1988 – 1989: hostující Associate Professor na Dept. of 
Computer and Information Sciences, University of 
Delaware, USA; 
1987 – 1995: zástupce ředitele ÚVT MU pro 
vědeckovýzkumnou činnost; 
1981 – 1986: vědecký pracovník resp. matematik-analytik 
na ÚVT MU. 
 
Odborné zájmy: 
Informační společnost, elektronické publikování, 
informatika a matematická logika, lambda-kalkul. 
 
Publikační činnost: 
Dvě knihy, přes 50 článků v časopisech, na konferencích a 
výzkumných zpráv; přes 100 recenzí v zahraničních 
přehledových časopisech. 
 
Akademické působení: 
1996: Eisenhower Exchange Fellow v USA; 
1993: výzkumný pobyt na City Unversity, London, UK 
(Copernicus); 
1993: výuka v rámci projektu Tempus na universitě 
v Coimbře v Portugalsku; 
1989: jednoměsíční přednáška pro postgraduální studenty 
na Škole doktorských studií na universitě v Pise v Itálii; 
1988 – 1989: tři semestry zaměstnán jako hostující 
Associate Professor Computer Science na University of 
Delaware v Newarku, DE, v USA. 
 
Působení v universitních orgánech a funkcích: 
1998 – 2001: rektor Masarykovy university; 
1995 – 1998: děkan Fakulty informatiky MU; 
1994 – 1995: pověřený děkan Fakulty informatiky MU; 
1990 - : člen Vědecké rady Masarykovy university; 
1990: prorektor Masarykovy university; 
1987 – 1994: zástupce ředitele ÚVT MU. 
 
 
Názvy vyučovaných přednášek: 
Informační společnost, Typy a důkazy, Sémantiky 
programovacích jazyků, výpočtová logika, Úvod do 
informatiky, Logika a výpočty, Lambda-kalkul, 
Funkcionální datové báze, Logické programování, Teorie 
kompilátorů, Databázové a znalostní systémy, Logika a 
programování, Úvod do programování. 
 

Působení mimo universitu: 
2000 - : člen Rady programu informační gramotnosti 
MŠMT ČR; 
2000 - : člen vědecké rady ČVUT; 
1999 – 2000: předseda Českého fóra pro informační 
společnost; 
1999 - : čestný člen Sdružení pro informační společnost; 
1999: předseda komise MV pro informační systémy 
veřejné správy; 
1998 - : člen Rady vlády ČR pro výzkum a vývoj; 
1998: Člen rady programu rozvoje informační 
infrastruktury pro vědu v ČR (INFRA 2); 
1998 - : výkonný předseda výběrové komise 
pro Eisenhower Exchange Fellowships pro ČR; 
1997 – 1998: člen ekonomické komise Rady vysokých 
škol; 
1997 – 1998: předseda grantové rady HESP pro ČR; 
1997 – 1999: člen vědecké rady FPVF SU v Opavě a VA 
v Brně; 
1997 – 1998: generální předseda federované konference 
CSL/MFCS ´98 a spolupředseda programového výboru 
MFCS ´98; 
1996 – 1998: výkonný předseda sdružení CRCIM (České 
výzkumné sdružení pro informatiku a matematiku) a člen 
výkonné rady ERCIM (European Research consortium for 
Informatics and Mathematics); 
1995 – 1998: člen českého výboru CEEIC IEEE Computer 
Society; 
1995 – 1998: člen Rady ředitelů TUG (TEX Users Group); 
1994 – 1997: člen grantové rady programu HESP 
Sorosova Open Society Fund pro ČR; 
1994: místopředseda subkomise pro výpočetní techniku 
Fondu rozvoje VŠ; 
1993 – 1997: člen Rady pro informační systémy 
při MŠMT; 
1991: člen Rady programu informatizace MŠMT ČR; 
1991 – 1997: místopředseda Československého komitétu 
pro zpracování informací a zástupce ČR v TC-2; 
1991 - : člen mezinárodních programových výborů 
konferencí Extending Database Technology, International 
Conference on Database Theory, EuroTEX; 1991 – 1993: člen Poradního sboru pro výběr kandidátů 
americké nadace Eisenhower Exchange Fellowship; 
1990 – 1992: člen Řídicí rady programu Akademická 
iniciativa IBM ČSFR při Úřadu federální vlády ČSFR; od 
podzimu 1991 vedoucí vědecké části tohoto programu; 
1990 – 1994: člen výboru Československé informatické 
společnosti; 
1989 - : člen komise pro obhajoby v oboru matematická 
informatika resp. v počítačových vědách v komisích 
Akademie věd, na VUT Brno, na Vojenské akademii 
v Brně a na UK v Bratislavě; 
1988 – 1992: předseda programového výboru semináře a 
zimní školy s mezinárodním programem LOP; 
1987 – 1996: člen programového výboru semináře 
SOFSEM. 
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