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Česká národní banka otevírá možnost stáže pro vysokoškolské studenty 

Stáž v IT ČNB  

Hledáme stážistu / stážistku do týmu sekce informatiky. Sekce zastřešuje infrastrukturu a provoz IT, 

architekturu a bezpečnost IT a zabývá se i vývojem aplikací potřebných pro centrální banku. Více se o nás 

dozvíte na našem webu. 

 

Co Vás čeká a co Vám stáž u nás přinese: 

 seznámíte se s fungováním IT v centrální bance, 

 získáte možnost rozvíjet se v oblasti IT, která je Vám blízká a zajímá Vás, 

 zapojíte se podle svých preferencí do činností v provozu, vývoji aplikací a zajištění bezpečnosti IT, 

 získáte zkušenosti z týmové práce i schopnost pracovat samostatně, 

 stáž začneme rozhovorem, který nám lépe umožní určit směřování stáže na základě Vašich dosavadních znalostí či 

zkušeností. 

 

Jaký projekt jsme pro Vás připravili: 

 v oblasti infrastruktury a provozu se zaměříme na konfiguraci a zprovozňování mobilních zařízení, řešení video-

konferencí, helpdesk pro uživatele, práci s dohledovými nástroji, analýzu problémů i práci s nejrůznějším HW, 

 v oblasti bezpečnosti si vyzkoušíte práci s nástroji pro řízení zranitelností, vyhodnocování síťových anomálií a 

analýzu bezpečnostních událostí získaných z nástroje SIEM, 

 v oblasti vývoje aplikací se seznámíte s činnostmi datového analytika, prací s relačními databázemi (Oracle) a 

zapojíte se do projektu Data-Sience-Lab. 

Jste vhodným uchazečem, pokud: 

 studujete technický obor se zaměřením na informatiku, 

 zvládáte odbornou angličtinu, 

 nebojíte se řešit problémy. 

Důležité informace: 

 Začátek stáže: březen až červen, 

 Délka trvání stáže: 3 až 6 měsíců, 

 Forma spolupráce: dohoda o pracovní činnosti (DPČ). 

 

Pokud se chcete o stáž ucházet, zašlete nám svůj strukturovaný životopis s motivačním dopisem nejpozději do 15. 

2. 2022 prostřednictvím registračního formuláře (tlačítko „Registrovat“) na stránkách ČNB, případně e-mailem uvedeným 

výše. 

 

ČNB zpracovává osobní údaje, bližší informace naleznete v Informaci o zpracování osobních údajů 

(https://www.cnb.cz/cs/obecne/ochrana_osobnich_udaju.html). 
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