
 
 

 

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na obsazení pracovní pozice 

Systémový administrátor – L2 podpora  
Výzkumného ústavu veterinárního lékařství, v. v. i. 

Útvar informatiky 
Datum zveřejnění: 17. 2. 2021 

 

Co u nás budete dělat? 
 instalace a správa klientských počítačů a periferií 
 administrace a konfigurace serverů na platformě MS Windows Server 
 správa Active Directory 
 správa virtuálního prostředí VMware 
 správa zálohovacího systému Veeam Backup & Replication 
 monitoring síťového provozu, analýza datového toku, detekce kybernetických hrozeb 
 správa systému řízení přístupu do sítě a ověřování identity uživatelů 
 správa firewallu, zabezpečení síťových protokolů a přístupů v rámci jednotlivých 

VLAN a zajištění bezpečnosti interní sítě proti hrozbám z internetu 
 účastnit se v projektech zavádění nových ICT systémů a služeb 
 samostatně komunikovat s dodavateli ICT 

 

Co byste měli umět a znát? 
 zálohování dat, podpora koncových uživatelů – re/instalace PC 
 řešení technických problémů 
 detekce slabých míst, monitoring sítě a eliminace možných zranitelností 
 komunikační znalost angličtiny výhodou 

 
Jak si Vás představujeme? 

 SŠ/VŠ obor informační technologie nebo elektrotechnika 
 minimálně 5 let praxe ve správě a administraci HW/SW 
 výhodou oprávnění k činnosti dle vyhlášky 50/78 Sb. § 5 a výše 
 ŘP sk.B – řidič referentského vozidla 

 
K zařazení do výběrového řízení uchazeči předloží: strukturovaný životopis a motivační 
dopis s přehledem dosavadní praxe, dosažené odbornosti a zkušeností ve vazbě na 
obsazované pracovní místo. Doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (lze předložit před 
nástupem na pracovní pozici). 

 
Co Vám nabízíme? 

 počet obsazovaných pozic: 1 
 termín nástupu: 1. 4. 2021 nebo dle dohody 
 místo výkonu práce: Hudcova 296/70, Brno-Medlánky 
 rozsah a trvání pracovního poměru: doba určitá v délce 1 roku s možností 

prodloužení, pracovní smlouva, pracovní úvazek 1,0 

 mzdové podmínky: fixní mzda a osobní příplatek, podporujeme možnost sladění 
pracovního a rodinného života (6 týdnů dovolené, přizpůsobení pracovní doby), 

 podporujeme rovnost přístupu k příležitostem profesního rozvoje bez ohledu na 
status nebo délku zaměstnání nebo jiné faktory, 

 balíček zaměstnaneckých benefitů (Edenred Benefit Card, zvýhodněné mobilní 
služby, příspěvek na stravování, kantýna a jídelna přímo v areálu), 



 
 

 

 tradici a zázemí moderního výzkumného prostředí. 

 
 

Jak se přihlásit? 
 
Kontaktní osoba pro zaslání podkladů, zařazení do výběrového řízení a informace 
k výběrovému řízení: Ing. Jiří Kolísek, personální oddělení, kolisek@vri.cz 
 
Termín uzávěrky pro zasílání přihlášek: do 6. 3. 2021 
 
Zásady výběrového řízení: Naše zásady náboru a výběru jsou založeny na strategii OTM 
(otevřený, transparentní, výsledkem orientovaný) a přijímáme žádosti bez rozdílu jakýchkoli 
důvodů nebo zdravotních omezení. 
Zásady ochrany osobních údajů: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. zajišťuje, 
aby osobní údaje žadatelů byly zpracovávány v souladu s obecným nařízením EU o 
ochraně údajů (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. Získaná 
data budou zpracovávána pouze a výhradně vyhlašovatelem výběrového řízení, za účelem 
dosazení vhodného kandidáta a na dobu nezbytnou k jeho nalezení. 
Dejte nám vědět: kontakt pro podávání návrhů, připomínek nebo stížností v souvislosti 
s výběrovým řízením nebo z některé jeho fáze na kolisek@vri.cz 
 

Kdo jsme? 
 
Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i. (VÚVeL) je jediným profesionálním výzkumným ústavem v ČR a jedním z 
mála v Evropě, jenž může díky své personální, metodické a přístrojové úrovni provádět nejnáročnější studie s proporcionálně 
vyrovnaným podílem základního a aplikovaného výzkumu. Studium je zaměřeno na všechny druhy hospodářských zvířat, 
přičemž důraz je kladen především na problematiku kontroly zdraví skotu, prasat a drůbeže. Důležitou a velmi významnou roli 
hraje dosažená vědecká úroveň a schopnost předat a sdílet získané poznatky výzkumné komunitě i zemědělské a 
potravinářské praxi. Ústav má akreditovaná uživatelská zařízení pro výzkum na hospodářských i laboratorních zvířatech. 
Výzkumní pracovníci mají možnost provádět experimenty i v laboratoři s 3. stupněm biologické bezpečnosti, což je téměř 
nejvyšší míra technického zabezpečení pro práci s vysoce rizikovými mikroorganismy. Pečujeme o sbírku patogenních 
mikroorganismů s takřka 600 kmeny virů a více než 1300 kmeny bakterií. Laboratoře ústavu jsou vybaveny moderní 
přístrojovou technikou (chromatografy s hmotnostními spektrometry, průtokovými cytometry, sekvenátory) mikroskopickou 
technikou, včetně transmisní a skenovací elektronové mikroskopie a možnosti in-vitro zobrazování živých organismů. Toto 
vybavení umožňuje provádění náročných studií v oblasti genomiky, proteomiky, lipidomiky a metabolomiky. 
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