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Sdružení průmyslových partnerů FI 

◼ V činnosti od 2007

◼ Platforma pro systematickou spolupráci s FI

◼ ±5 celofakultních a cca 20 menších akcí ročně

◼ Tři úrovně partnerství

❑ Dle počtu úspěšně obhájených závěrečných prací 

a investovaných finance (+ PhD podpora)

◼ 100+ (ze 400+) obhájených prací ročně

◼ Zapojeny všechny katedry FI



Sdružení průmyslových partnerů JS 2019



Akce SPP

◼ Dny sdružení průmyslových partneru (2x ročně)

◼ Soutěž pro šikovné studenty FI (cílená na 

studenty 2. a 3. semestru, 1x ročně)

◼ Seznámení s firmami působícími jak v SPP FI, 

tak v parku CERIT SP (1x ročně)

◼ Celodenní odborné akce firem, např. NetSuite,

Red Hat, Kentico

◼ Ad hoc odborné akce, spolupráce s KC MU

◼ A pochopitelně také nabídky soutěží, stáží i 

pracovních pozic, atd. od firem



Soutěž pro šikovné studenty FI

◼ Cílena na studenty v začátku studia

◼ Výhrou jsou stipendii podpořená místa ve 

výzkumu laboratoří FI

◼ Stipendia poskytují členové SPP, nelze 

financovat z jiných zdrojů FI

❑ Cílem je přinutit akademiky a zástupce firem 

domluvit se na tématu a financích

◼ Adrenalinových 24 hodin na řešení úloh a 

osobní pohovory (se zástupci firem i labů) 



Mgr program Software Systems and 

Services Management

◼ Studenti se znalostí IT a základními 

kompetencemi v marketingu,                        

řízení projektů a komunikaci                        

ve firmách

◼ 5-měsíční stáže (4 dny/týden, asi 90 

člověkodní) povinné

◼ 50-100 student ročně

◼ Ověřený koncept – využijeme rozsáhleji

http://ssme.fi.muni.cz/


Konkrétní příklad: Red Hat & FI MU

◼ Velmi úspěšná spolupráce

❑ Cca 20 Mgr/Bc prací obhajováno ročně

❑ Aktivní spolupráce, ochota experimentovat

◼ 12 let formalizované spolupráce

◼ Dosah daleko za hranice běžné spolupráce

❑ Podpora žen v informatice, postižených studentů, práce 

se středoškoláky

❑ Den otevřených dveří FI

❑ Univ. of Massachusett, Lowell – zahr. pobyt s 

komponentou spolupráce s firmou

◼ PhD studium – společné úsilí, pokročilý výzkum



CERIT Science Park (CERIT SP)

◼ Revoluční krok MU


