
 

 

 
 

 

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 podporu náročných výpočtů a bezpečnostní tým Masarykovy univerzity (CSIRT-

MU).  

Cíle projektu 
Ústav výpočetní techniky MU zajišťuje mimo dalších služeb pro univerzitu i provoz výpočetní a úložné 

infrastruktury v rámci projektu CERIT-SC. Ve správě máme pět lokalit o celkové rozloze přes 430 m2. Nabízíme 

stáž na pozici juniorního správce počítačových sálů. Stážista se, pod vedením správce počítačových sálů ÚVT MU, 

zapojí do aktivit spojených s provozem počítačových sálů. Vyzkouší si různé činnosti od jednorázových 

provozních úkonů po účast na přípravě střednědobých a dlouhodobých strategií obnovy a údržby vybavení 

počítačových sálů. 

 

Náplň práce 
 Rešerše dostupných nástrojů pro správu datových center 

 Instalace a konfigurace vybraného nástroje 

 Dokumentace obsazenosti a využití počítačových sálů ÚVT 

 Formulace postupů pro činnosti spojené se správou počítačových sálů 

 Spolupráce na tvorbě plánu obnovy vybavení a techniky počítačových sálů ÚVT 

 Jednorázové úkoly spojené s provozem počítačových sálů 

 

Požadujeme 
 Proaktivní přístup, analytické myšlení, schopnost samostatné práce a řešení problémů 

 Komunikativnost, dobré vystupování, schopnost psát odborný text 

 Obecný přehled v oblasti ICT na úrovni absolventa bakalářského studia 

 Znalost práce v linuxovém prostředí na úrovni pokročilého uživatele (=nebojí se příkazové řádky a ví, jak 
ji má použít) 

 

 

Nabízíme 
 Nahlédnutí do problematiky budování a správy počítačových sálů 

 Praktické zkušenosti při řešení úkolů spojených s provozem počítačových sálů ÚVT MU 

 Flexibilní pracovní dobu 

 Možnost vidět výsledky své práce použité v praxi 



 Neformální prostředí a přátelskou atmosféru 

 Nástup možný ihned 

 Možnost stipendia 

 

Kontaktní informace 

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

Kontaktní osoba: RNDr. Vít Rusňák, rusnak@ics.muni.cz, tel. +420 549 49 7274 
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