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O projektu:

• určeno pro studenty SŠ ze Středočeského kraje,

• celková účast 12 studentů  - 4 studentky a 8 studentů

• doba trvání 7 měsíců (březen – září 2020)

• Projekt rozdělen na 2 části (složení kurzu CCNA Cyber Operations a praktické cvičení na 
projektech

• setkávání studentů navrženo primárně 1x týdně (16:00 – 19:00 hodin), z důvodu Covid-19 
první měsíce setkávání probíhalo formou Webex Teams,



Kurz CCNA Cyber operations

• Přehledový kurz 13 kapitol,

• Každá uzavřená tzv. „chapter
testem“,

• Forma samostudium + náslech 
kapitoly od lektora.

• Pro uznání stáže, každý student 
musel splnit alespoň 8 testů.



Systém odměňování:

• odměna je rozdělena na složku fixní a motivační,

• motivační složka postupně narůstá s rozšiřováním znalostí a kompetencí studentů (3 
stupně: „junior“, „pokročilý“ a „senior“),

• mezi jednotlivými stupni odměny probíhá hodnocení studentů formou pohovoru s 
průvodci, koordinátory. Po úspěšně absolvovaných pohovorech postupuje student do 
vyšší “platové“ kategorie,

• plná výše motivační složky mzdy závisí na úspěšnosti plnění kapitolových testů kurzu, 
samostatných úkolů a průběžné práci na projektech



Práce na projektech

• Praktické úlohy studenti vypracovávají pod dozorem svých „průvodců“ (studentů vysokých škol).

• Práce nespočívá pouze v kybernetických znalostech, ale také i individuální práci, práci ve skupině,  
tzv. „měkkých dovednostech“ (soft skills) - prezentačních dovednostech, umění nastavení si 
časového rozvrhu, samostatnosti a mnohé další.



Úspěšnost kurzu CCNA Cyber operations

• úspěšnost splněných kapitolových testů žáků SŠ (12 studentů celkově)
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Hodnocení projektu ze strany studentů

„K programu jako takovému 
nemám moc co dodat, naši 
vedoucí jsou velice zkušení a 
vedou naši práci na 
projektech velice odborně.“

„Kurz CCNA mi umožnil si nejen zopakovat, zkompletnit a 
uspořádat mé znalosti v oboru sítí a kyberbezpečnosti, ale 
také nahlédnout do proprietárního světa společnosti Cisco a 
přiblížit si, jak funguje kyberbezpečnost na úrovni velkých 
korporací a jakou terminologii používá společnost Cisco.“

„Posunul jsme se ve 
všech oblastech. 
Nejvíce ale cítím pokrok 
ohledně internetu 
obecně, jak funguje. 
Nikdy dříve jsem 
nenašel na internetu 
podobně ucelený kurz, 
kde by bylo vše takto 
polopaticky vysvětleno.“

„V našem týmu máme 
každý zkušenosti v trochu 
jiném oboru, což znamená, 

že se můžeme velice 
efektivně navzájem 

doplňovat.“

„Všechno, co na stáži děláme, bych 
mohl dělat sám doma, ale nebavilo by 

mě to, nemělo by to spád a neměl bych 
s kým si o tom popovídat, s kým si radit, 

s kým se navzájem tahat.“

„Nutí mě to se učit nové věci. Nebýt stáže se 
tak k většině těchto věcí ve svém volném 
čase nedostanu. V kurzu je navíc snadno 
dostupná spousta informací už připravených 
a naservírovaných v nějakém rozumném 
pořadí. Dobrá je taky možnost seznámit se s 
novými lidmi. A nakonec, i ta finanční odměna 
se přece jenom hodí.“



Děkuji za pozornost

burcik@fel.cvut.cz
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