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Interim  projekt:  Junior  projektový  manažer  bezpečnostních
projektů CSIRT-MU

Představení partnera
Ústav výpočetní  techniky (ÚVT) je zodpovědný za rozvoj  informačních a komunikačních
technologií  na  Masarykově  univerzitě.  Zabýváme  se  výzkumem a vývojem v oblasti  IT
(digitální knihovny, healthware, rozsáhlé distribuované systémy, zpracování multimédií) a
zajišťujeme také každodenní provoz IT služeb MU (systémy pro kontrolu přístupů do budov,
monitorování počítačových učeben, správu uživatelských účtů a další).  Součástí  ÚVT je
rovněž Centrum CERIT-SC pro podporou náročných výpočtů. 

CSIRT-MU
Bezpečnostní  tým  Masarykovy  univerzity  (CSIRT-MU)  se  zabývá  řešením  a  detekcí
bezpečnostních   incidentů  v univerzitní  počítačové  síti  a  osvětou  uživatelů  v  oblasti
počítačové bezpečnosti. CSIRT-MU realizuje řadu výzkumných projektů pro organizace ze
státního i soukromého sektoru. Pro více informací navštivte webové stránky csirt.muni.cz a
twitterový účet @csirtmu.

Cíle projektu
V důsledku zvýšení počtu řešených projektů hledá CSIRT-MU posilu do projektového týmu.
Cílem stáže je příprava nových a propagace stávajících projektů potenciálním partnerům a
zapojení do řešení projektové agendy s vedoucími jednotlivých projektů. 

Náplň práce
Náplní stáže bude řešení zadaných úkolů pod vedením garanta, se kterým budou 
konzultovány cíle a průběžný postup. Během řešení stáže se předpokládá spolupráce se 
všemi vedoucími běžících projektů.

 Seznámení se postupy a nástroji pro vedení projektů v rámci CSIRT-MU.
 Aktivní zapojení do řešených projektů CSIRT-MU.
 Komunikace se současnými a potencionálními partnery spolupracujícími na 

projektech.
 Tvorba prezentačních materiálů a propagace vybraných projektů potencionálním 

partnerům.
 Sběr a zpracování požadavků v rámci projektů.
 Podpora řízení projektů (např. plánování a koordinace schůzek, tvorba plánů).
 Příležitostná práce technického charakteru na projektu samotném (pokud je 

možná/vhodná).



Požadujeme
 Orientace v IT a počítačových sítích
 Spolehlivost, zodpovědnost, orientace na výsledek
 Komunikační a organizační dovednosti
 Proaktivní přístup, iniciativa

Nabízíme
 Možnost stipendia
 Flexibilní pracovní dobu
 Možnost vidět výsledky své práce použité v praxi
 Neformální prostředí a přátelskou atmosféru
 Nástup možný ihned

Kontaktní informace

Garant projektu: Mgr. Kamil Malinka, Ph.D.

Kontaktní osoba: Jakub Čegan, cegan@ics.muni.cz
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