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Hlavní aktivity, kterými se SPP FI MU zabývá jsou:

•  Dny Sdružení průmyslových partnerů: tento rok na podzim nově v úspěšném online 
formátu.

•  Soutěž pro šikovné studenty FI: primárně určena studentům 2. a 3. semestru bakalář-
ského studia a pořádaná jednou ročně. Talentovaní studenti mohou získat jako odmě-
nu pozici studentského výzkumného pracovníka s firemním stipendiem. 

•  Odborné akce, samostatné přednášky, workshopy a komunitní akce pro studenty. 

•  Zapojení do výuky FI: online přednášky a semináře na odborná i aktuální témata.

•  Organizace soutěží a stáží pro studenty, nabídka příležitostí pro absolventy, exkurze 
do firem.

•  Společný výzkum, včetně společných grantových projektů a spoluautorství v článcích.

•  PhD pozice sponzorované strategickými partnery.

•  Podpora Filmového festivalu FI a účast partnerů na Dnech otevřených dveří.

Sdružení průmyslových partnerů (SPP) působící na Fakultě informatiky 
MU, již 15 let pomáhá studentům, akademikům a firmám ve spojení teorie 
s praxí. Ani omezení daná pandemií nebránila v roce 2020 v navazování 
a prohlubování úspěšné spolupráce s průmyslovými partnery. Rozvinula 
se především spolupráce v oblasti společného výzkumu.



Kategorie partnerství
SPP nabízí tři úrovně partnerství, které se od sebe liší různým stupněm smluvní spolu-
práce, minimálním příspěvkem na pokrytí společných aktivit a předpokládaným počtem 
úspěšně obhájených závěrečných prací ve spolupráci s firmou.

Strategický partner
Je nejvyšší úrovní partnerství s velmi úzkou formou spolupráce, která předpokládá vážný 
a dlouhodobý zájem na společných aktivitách. Do spolupráce se ze strany FI MU zapojuje 
výzkumný tým. Strategický partner je zapojen do diskuzí o podstatných záležitostech 
výuky a výzkumu, dále je zapojený do podpory Ph.D. výzkumu sponzorováním konkrét-
ního Ph.D. studenta.

Partner
Tato forma spolupráce, druhá nejčastější, slouží větším společnostem pro rozvinutí 
úvodního kontaktu s FI MU. Každý partner získá přidělený kontakt ze strany akademiků 
FI MU a podílí se na rozvoji projektů se zapojením několika studentů.

SME partner 
Jedná se o počáteční úroveň spolupráce, která je určena především pro malé firmy. Cílem 
je vzájemné lepší porozumění a určení konkrétních možností spolupráce. 

Úrovně spolupráce Minimální příspěvek
 / rok

Požadovaný počet BP, DP 
/ 2 roky

Strategický partner 256 000 CZK 15

Partner 96 000 CZK 10

SME partner 64 000 CZK 5

Tereza Češková
Konica Minolta, Strategický partner 
„Konica Minolta spolupracuje s FI MUNI jako 
strategický partner od roku 2016. Jedním 
z hlavních cílů partnerství je přímé zapojení 
studentů na všech úrovních studia v rámci 
společných výzkumných aktivit tematicky 
orientovaných na sémantické technologie, 
strojové učení, datovou analýzu a analýzu 
uživatelského chování. V  roce 2020 jsme 
podpořili výzkumné aktivity dvou bakalář-
ských, jednoho magisterského a dvou dok-
torských studentů. Vedle podpory výzku-
mu v rámci univerzitních laboratoří jsme 
přivítali několik stážistů z FI MUNI v našich 
týmech, kde dostali příležitost zapojit se 
přímo do našich výzkumných a vývojových 
týmů.“

Ondřej Matuška
Lexical Computing, Strategický partner
„Lexical Computing, jako strategický part-
ner, nabízí podporu pregraduálním a post-
graduálním studentům v oblasti zpracování 
přirozeného jazyka a zpracování velkých 
textových dat. Tato spolupráce může vést 
k  dlouhodobé spolupráci nebo zaměstná-
ní. Někteří z našich kolegů jsou zapojeni do 
výuky vybraných předmětů na FI MUNI ve 
spolupráci s NLP Centrem. V minulém roce 
jeden z námi podporovaných doktorských 
studentů úspěšně obhájil disertační práci. 
Pět dalších studentů pokračuje v postgra-
duálním studiu, dva z nich úspěšně obhájili 
teze disertační práce. Nad rámec toho jsme 
podpořili řadu dalších studentů při práci na 
jejich diplomových pracech. Pět z nich úspěš-
ně obhájilo své práce v roce 2020.“ 

Ondřej Krajíček
Y Soft, Partner
„FI MU je pro mě srdeční záležitost. Měl jsem 
možnost na fakultě studovat, pracovat i učit 
a poznal jsem ji jako prostředí, kde se stře-
tává kvalitní výuka, zajímavý výzkum a léta 
budovaná tradice spolupráce s průmyslem. 
Absolventi FI MU mají nejen praktické zna-
losti, ale především rozhled a schopnost 
přemýšlet, což je pro jejich uplatnění v praxi 
rozhodující.“

Tibor Szabo
InQool, Partner 
„V inQoolu si snažíme budovat svěží přístup 
v rámci všech aktivit společnosti. Absolven-
ti FI MU nám v tomto směru pomáhají svou 
kombinací energie a technologické připrave-
nosti na řešení reálných problémů.“

Irena Ovčarčinová
IBM, Partner 
„IBM Client Innovation Centre v Brně se vě-
nuje zapojování a podpoře nových talentů 
z akademických institucí do prostředí firmy. 
IBM studentům zpřístupňuje své rozsáhlé 
vzdělávací zdroje a nabízí zdarma přístup 
k proniknutí do IBM technologií dostupných 
skrze program IBM Academic Initiative, kte-
rý může být využit i v rámci samotné výuky 
či výzkumu na univerzitě. Dále jsme rádi, že 
můžeme studentům nabídnout reálnou od-
bornou zkušenost skrze jejich zapojení do 
našeho Internship Programu. Naše partner-
ství s Fakultou Informatiky přináší příležitost 
sdílet znalosti a expertízu. V minulém roce 
se podařilo realizovat téměř tucet stážových 
projektů ve spolupráci se studenty Masary-
kovy univerzity.“


