
 

 

Zadání INTERIM projektu Safetica Technologies s.r.o. 

Safetica Technologies s.r.o. je rychle rostoucí společnost s hlavním centrem působení v Brně.  Zabýváme se vývojem 

jedinečného bezpečnostního softwaru Safetica Endpoint Security (www.safetica.com), který je distribuován do více než 40 zemí 

na pěti kontinentech.  

Věříme v práci, kterou děláme a také to, že má smysl a cíl. Neříkáme "to nejde," ale ptáme se "jak to udělat jinak". Jsme tým, 

který táhne za jeden provaz. Nepotrpíme si na zbytečně členitou firemní hierarchii. Nejdůležitější pro nás je to, co člověk umí, 

kam to chce dotáhnout a jak je spolehlivý. Jsme vynikající platforma pro ty, kteří se chtějí dále rozvíjet, pracovat na sobě a 

získávat bohaté zkušenosti. 

Název projektu: 

Analýza shody IT produktu s  legislativními a bezpečnostními standardy. 

Cíle projektu:  

Analýza vlastností a přínosů produktu zadavatele, analýza dostupných standardů a vytvoření dokumentace a šablon týkající se 

shody produktu s vybranými standardy. 

Student má za cíl vytvořit studii, která bude analyzovat shodu produktů výrobce s některými standardy a definovat šablony 

k vynucení jejich použití.   

Příležitost pro studenty, kteří se v budoucnu hodlají manažersky zaměřit na oblast IT management a oblasti IT bezpečnosti 

s přesahem do dalších business odvětví.  Znalosti standardů jsou velmi ceněnou znalostní komoditou pro velké množství 

společností mezi CIO a CISO v zahraničních společnostech. Nezbytnou součástí účastníka tohoto INTERIM projektu je také 

komunikace s osobami profesně zaměřením také mimo oblast IT. 

Popis projektu:  

V ČR jsou ve společnostech standardy často velmi opomíjeny, což vede k nekoncepčním rozhodnutím IT oddělení ve firmách, 

anebo v neshodách společnosti s lokální legislativou, která se na ně vztahuje. Produkty, obsahující prvky související 

s bezpečností IT, a které se prodávají do zahraničí, vyžadují pro konkrétní země splnění požadavků na shodu s lokálními i 

mezinárodně uznávanými standardy. Takové standardy jsou v dané zemi vyžadovány buďto legislativou či odbornými 

potřebami.  

Příklady standardů (bez rozlišení): PCI DSS, HIPAA, Sarbanes Oxley, FISMA, BASEL II, ISO 27001, PIPEDA a další. 

Hlavní výstupy projektu:  

 Analýza dostupných bezpečnostně-právních standardů, které ovlivňují požadavky na svět IT  

 Vypracování výstupní studie na téma shoda produktu výrobce se standardy 

 Vypracování šablon, které v produktu Safetica Endpoint Security ulehčují aplikaci shod se standardy  

Požadavky na zájemce/studenty 

 Osobnost na hranici IT a marketingu 

 Schopnost vidět běžné věci jinak 

 Schopnost analyzovat a spojovat potřeby oborů IT a businessu 

 Spolehlivost, zodpovědnost a proaktivní přístup 

http://www.safetica.com/


 

 

Co získáte? 

 Přímá komunikace s TOP managementem firmy 

 Výhody agresivní mladé firmy, mladý a chytrý kolektiv 

 Jasný praktický přínos práce 

 Vynikající unikátní zkušenosti a možnost profilování na úroveň bezpečnostního konzultanta 

 V případě úspěchů nabídku dlouhodobé spolupráce 

 Finanční ohodnocení za výborné výsledky 

 

Garant za Safetica Technologies s.r.o. 

Garant:   Ing. Jakub Mahdal,  

email:   jakub.mahdal@safetica.com   

tel:   +420 725 782 901 
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