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Rozhodnutím rektora Masarykovy univerzity
v Brně, prof. Petra Fialy, byla loni na pod-
zim ustavena Rada informačních technolo-
gií (viz http://www.muni.cz/misc/itboard.

html) jako rektorův poradní orgán pro oblast in-
formačních a komunikačních technologií. Analo-
gická Rada existovala v letech 1991 až 1998 a její
existence přispěla k rozvoji informačních tech-
nologií na MU, definici postavení a úkolů ÚVT
a položila základy současného vysoce efektiv-
ního využití informačních a komunikačních tech-
nologií na MU v současnosti.

Hlavním úkolem současné Rady je zajištění kon-
cepce rozvoje informačních a komunikačních
technologií na Masarykově univerzitě v Brně tak,
aby nasazení těchto technologií v maximální
mí̌re přispívalo k integraci a dalšímu rozvoji MU
i jejích jednotlivých součástí (fakult, ústavů, . . . ).
Informační technologie tvoří jeden ze základů
univerzitní infrastruktury a např. prosťrednic-
tvím Informačního systému studia (IS MU) v po-
sledních letech velmi výrazně přispěly k při-
jetí nové struktury studia (model 3-2-3) a sou-
časné vysoké propustnosti studia na univerzitě.
Neméně významné, přestože z pohledu běž-
ného pracovníka či studenta univerzity méně pa-
trné, jsou však i další informační systémy, které
umožňují administraci osob (personalistika) či
majetku (účetní a inventární systémy) křížově
přes celou univerzitu.

Dalším integračním procesem je propojení tele-
fonních úsťreden a využití principů Internetové
telefonie (VoIP, Voice over IP). Přes fyzickou dis-
tribuci jednotlivých budov má dnes univerzita
jednotný číslovací systém a telefonické hovory
nejen uvniťr univerzity, ale prosťrednictvím po-
čítačové sítě CESNET2 i mezi univerzitami jsou
dnes zdarma (resp. za cenu paušálních poplatků,
jejichž výše není přímo úměrná počtu protelefo-
novaných minut).

Rada má za úkol hledat nové možné oblasti nasa-
zení informačních a komunikačních technologií
ve sťrednědobém a dlouhodobém horizontu. Do
působnosti Rady nepaťrí běžná operativa (tomu

ani neodpovídá složení Rady), ale strategické
návrhy. Těmi může být např. identifikace no-
vých oblastí, v nichž může univerzita nasazením
odpovídajících technologií získat předpoklady
k dalšímu rozvoji (aktuální otázkou je např. ob-
last elektronické podpory výuky, abychom ne-
mluvili jen o informačních systémech). Další ob-
lastí je ale samozřejmě i kritické hodnocení stá-
vající situace na MU a návrhy dalších postupů
i v těch oblastech, kde již dnes MU paťrí při-
nejmenším v ČR v nasazení informačních tech-
nologií k naprosté špičce.

Kromě koncepce rozvoje technologií na MU mezi
další konkrétní úkoly Rady paťrí:

– Posuzování priorit úkolů v oblasti informač-
ních a komunikačních technologií z hlediska
dlouhodobé prospěšnosti MU, resp. jejích
strategických činností, tj. výuky a výzkumu.
Rada by do rozhodovacích procesů měla vnést
silnější akcent poťreb akademické obce MU,
tak aby další rozvoj byl skutečně v souladu se
zájmy a poťrebami MU jako akademické insti-
tuce.

– Posuzování rozsahu a využití finančních pro-
středků vynakládaných na celouniverzitní
úrovni v oblasti informačních a komunikač-
ních technologií. Toto je jak krátkodobý – po-
souzení aktuálního rozpočtu pro daný rok –
tak i dlouhodobý úkol – hledání vhodné
úrovně finančních prosťredků s ohledem na
celkový rozpočet MU.

– Posuzování záměrů v oblasti transformačních
a rozvojových projektů MU s celouniverzitní
působností v oblasti informačních a komu-
nikačních technologií. Předkladatelé projektů
i vedení MU by tak mělo získat partnera při
posuzování možného dopadu na další roz-
voj univerzity u velkých a finančně náročných
projektů.

Přestože Rada informačních technologií nemá
žádnou rozhodovací pravomoc a pouze před-
kládá návrhy rektorovi, může sehrát významnou
roli v dalším rozvoji MU, pokud se jí podaří vy-
stihnout nejdůležitější trendy využitelnosti in-
formačních technologií na rozvoj velkých uni-
verzit. Členové Rady1 proto nereprezentují kon-

1K 1.dubnu 2005 pracovala Rada informačních techno-
logií v následujícím složení: Doc. Luděk Matyska (ÚVT, FI
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krétní fakulty či ústavy (s výjimkou úřadujícího
ředitele ÚVT), ale jsou významnými reprezen-
tanty akademické obce univerzity. �

– předseda), Prof. Josef Bejček (PrF), Doc. Ladislav Dušek
(PřF, LF), Prof. Jozef Gruska (FI), Prof. Jaroslav Koča (PřF),
Prof. Jǐrí Kroupa (FF), Prof. Ivo Možný (FSS), Doc. Václav
Račanský (ÚVT).
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