
mendelu.cz

Administrace 

IS/ICT



OBECNÉ INFORMACE O PROGRAMU

2x280h
praxe

prezenční i kombinovaná forma studia       profesní program     3 roky studia

Studijní plán programu je postaven tak, aby ze studenta bez počátečních 

odborných znalostí vychoval odborníka na správu informačních systémů 

a  technologií v podnikovém prostředí. Po získání nezbytných teoretických 

základů v prvním semestru čekají studenty odborné předměty, věnující se 

správě operačních systémů serverů (primárně Linux a Windows), administraci 

databází, aplikací a informačních systémů.

Hlouběji se program zaměřuje na návrh a správu síťové infrastruktury. Zde se 

studenti po získání nezbytného základu dále specializují na oblasti, které je 

zajímají (routing, security, wireless, VoIP,…). V rámci studia jsou tak teoreticky 

i prakticky připraveni na složení certifikačních zkoušek CCNA, CCNP 

Enterprise, CCNP Collaboration, CCSA, JNCIA-Junos, JNCIS-SEC, MTCNA, 

MTCWE a LPIC-1.

V druhé polovině studia se pak studenti naučí spravovat vlastní „cloud“ 

s  využitím virtualizačních technologií. V neposlední řadě získají nezbytné 

znalosti a dovednosti z oblasti řízení kybernetické bezpečnosti. A to jak při 

vyhodnocování zabezpečení IS/ICT a identifikaci slabin, tak i při praktické 

implementací bezpečnostních systémů do podnikového prostředí.

Celé studium je silně orientované na praxi a tak studenti v posledním ročníku 

absolvují odbornou praxi ve zvolené firmě. Zároveň mají možnost vyzkoušet 

si nasazení či rozvoj konkrétní technologie v praxi, což může být následně 

obsahem jejich bakalářské práce.



STUDENTI
Tomáš Ječmínek 

Abych se přiznal... PEFka nebyla moje takříkajíc první. Měl jsem semestrální aférku na 

jiné univerzitě. Na střední škole jsem studoval informatiku a buď to bylo mým laxním 

přístupem, či neschopností učitelů mi pomoct najít cestu k oboru, ale zařekl jsem se, že 

informatiku už nechci vidět. Proto jsem šel na univerzitu, kde se totiž učí i angličtina. 

Idea sice hezká, ale uplatnění téměř nulové. Každý dnes umí anglicky. Zkouškové na 

krku a já stojící mezi volbou jít pracovat nebo se hecnout a zkusit to jinde. Ale kde? 

Žádná škola přece nepřijímá v půlce roku. Ha! Chyba. PEFka ano, ale co na PEFce? 

Ekonomiku jsem sice měl na střední, ale žádné terno. Bál jsem se fyziky víc než 

ekonomiky, takže jsem si vybral Ekonomickou informatiku. A musím říct, že dobře. 

Předměty jako podniková ekonomika, marketing nebo účetnictví jsou docela zajímavé 

a  taky využitelné. A pokud jde o můj odpor k informatice? Ústav informatiky je 

neuvěřitelný! Vážně. Člověk si připadá jako součást něčeho většího. Lepšího. Na jiných 

oborech si člověk může cítit jako číslo. Někdo z tisíce. Za studium se potkáte 

s relativně omezeným počtem učitelů, takže se navzájem většinou znáte. Což považuji 

za obrovskou výhodu. Díky těmto specifikům jsem si informatiku konečně oblíbil. Díky 

PEFko.

Co mě baví na PEFce? Je toho dost. Jednodušší by bylo vyjmenovat, které předměty 

mě nebavily. Z těch informatických mě hodně bavily Databázové systémy, Mobilní 

aplikace pro Android i iOS, Teoretické základy informatiky a Základy objektového 

návrhu. Pokud jde o jiné předměty, tak to bude Účetnictví a Daně, Podniková ekonomika 

a zvláštním způsobem i Matematika II.  

Veronika Kubíčková

Provozně ekonomickou fakultu jsem si vybrala hlavně proto, že se mi moc líbí prostory, 

ve kterých se nachází.

Na PEFce si docela užívám to, že mi přijde, že třeba oproti střední moc nikdo neřeší 

ostatní lidi kolem sebe a každý si hledí svého. U nás na informatice to pociťuju hlavně v 

tom, že bych do školy mohla přijít klidně v pyžamu a podle mě by to nikoho ze 

spolužáků vlastně moc nerozrušilo.

Svému mladšímu já bych asi poradila, ať bere všechno víc na pohodu - nehroutí se z 

každýho sebemenšího neúspěchu a radši si užívá ty “studentský léta”, protože se to 

nezdá, ale utíkají fakt hodně rychle.

Nevím, jestli nejlepší, ale určitě silný zážitky mám spojený s momenty otevírání e-mailů 

s  výsledky zkoušky – čím byl počet opakování zkoušky vyšší, tím byl zážitek 

intenzivnější.



SLOVO GARANTA
Profesně zaměřený bakalářský studijní program Administrace IS/ICT

reaguje na současnou poptávku po vysoce specializovaných správcích 

informačních technologií. Cílem programu je vychovat odborníky, kteří 

budou nejen řešit provoz a rozvoj IT infrastruktury, ale zároveň budou 

schopni správně reagovat na stále se množící kybernetické incidenty. 

Proto tento program obsahuje převážně prakticky orientované předměty, 

do jejichž výuky jsou zapojeni odborníci z praxe s dlouholetými 

zkušenostmi. Současně došlo při otevření tohoto programu v roce 2020 

k významné obnově vybavení všech laboratoří, takže studenti budou 

pracovat s nejnovějšími technologiemi.

Hlavní náplní programu jsou předměty zaměřené na správu operačních 

systémů, počítačových sítí, databázových systémů a mnoha dalších 

technologií a aplikačních služeb. Obsah odborných předmětů byl 

postaven tak, aby odpovídal mezinárodně uznávaným certifikačním 

zkouškám a připravil studenty na jejich složení. V oblasti počítačových sítí 

jsme například jedinou školou v ČR, která oficiálně připravuje studenty na 

složení certifikačních zkoušek od čtyř renomovaných výrobců síťových 

prvků – Cisco Systems, Check Point, Juniper Networks a MikroTik.

Celé studium má za cíl připravit odborníka do praxe, proto studenti 

v posledním ročníku absolvují praxi u zvolené firmy. Tu si mohou vybrat 

z celé řady firem spolupracujících s fakultou. Praxe je zhruba v rozsahu 

půl úvazku po dobu akademického roku a student má tak možnost 

opravdu získat praktické znalosti a dostat se k nejmodernějším 

technologiím a trendům v reálném prostředí.

Samozřejmě průběžně obsah předmětů a jejich samotnou skladbu 

aktualizujeme a upravujeme tak, aby co nejlépe reflektovala vývoj 

a  aktuální poznatky z praxe. Velmi tomu pomáhá i fakt, že většinu 

předmětů vyučují odborníci, kteří současně stejnou problematiku řeší 

v praxi.

Věřím, že toto vše vede k přípravě studentů v opravdové experty, kteří si 

budou moci vybírat mezi lákavými pracovními nabídkami.

Ing. Jiří Balej, Ph.D.

Administrace IS/ICT



TVÉ BUDOUCÍ UPLATNĚNÍ
Po absolvování profesního programu Administrace IS/ICT je možné bezprostředně nastoupit na pracovní pozice související se 

správou IT v podnikovém prostředí. Konkrétně jde například o následující pozice: správce počítačové sítě, architekt sítí 

a systémů menšího a středního rozsahu, pracovník zodpovědný za bezpečnost IS/ICT, administrátor serverů a služeb, pracovník 

DevOps, správce informačních systémů, data manager, odborný pracovník dodavatelů služeb cloud computingu a ERP 

systémů.

Zaměstnavateli absolventů jsou především odborné firmy poskytující služby v oblasti IS/ICT, provozovatelé počítačových sítí, 

správci dat, cloud computing firmy, telekomunikační společnosti, bezpečnostní konzultanti. Dále všechny střední a velké 

organizace provozující vlastní IS/ICT infrastrukturu.

PARTNEŘI


