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Lokální bezpečnost je budoucnost! 

 

Rizika ve světě IT se stále více orientují na konkrétní cíle. 

Útočníci stále více využívají lokálních aspektů. 

Proto cíleně vyvíjíme bezpečnostní produkty zaměřené 

na geografickou oblast svého nasazení. 

 

Bezpečnostní appliance Kernun 

 



 Založení společnosti 2001 

 Specializace na IT bezpečnost a síťová řešení 

 Producent Kernun 

 Úzká spolupráce s Fakultou informatiky MU 

 Vývoj lokalizovaný v ČR 
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Trusted Network Solutions a.s. 
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KERNUN 

FIREWALL+ 

KERNUN 

CLEAR WEB 

KERNUN 

UTM 

Bezpečnostní appliance Kernun 



 Člen Sdružení průmyslových partnerů FI 

 Diplomové a bakalářské práce 

 Podpora talentovaných studentů 

 Pracovní příležitosti během studia 

 Perspektivní uplatnění v praxi pro absolventy  
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Partnerství a spolupráce s FI 



 Vyhlašuje Laboratoř bezpečnosti a aplikované kryptografie FI 

ve spolupráci se společnostmi Cepia Technologies a TNS 

 Nejlepší diplomovou a bakalářskou práci z oblastí bezpečnosti informačních 

technologií a kryptologie. 

 Přihlášky do soutěže mohou zasílat pouze studenti obhajující na Fakultě informatiky 

Masarykovy univerzity v semestru jaro 2012 

 Uzávěrka přihlášek  

1. 5. 2012 na kontaktní adrese: xkrhovj@fi.muni.cz, předmět zprávy „Soutez“ 

 Výherci soutěže si rozdělí 30 000 Kč 

 více informací na: www.fi.muni.cz 
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Aktuální soutěž: 

Přihlas svoji diplomku nebo bakalářku a vyhraj! 

 



 Forma pracovní spolupráce 

plný úvazek, případně studenti na částečný úvazek 

 Očekáváme 

zkušenosti s programováním v OO jazyku 

schopnost pracovat v týmu 

analytické myšlení 

svědomitost a odpovědnost za vykonanou práci 

 Nabízíme 

progresivní ohodnocení 

pestrou práci se zajímavými technologiemi 

podíl na vývoji moderního konkurenceschopného řešení 

možnost rychlého profesního růstu na ose: 

vývojář junior – vývojář senior – softwarový architekt 

www.tns.cz www.kernun.cz 

Vývojář – softwarový architekt 



 Trusted Network Solutions, a.s. 

Žižkova 600 

664 01 Bílovice nad Svitavou 

Tel. +420 545 423 160 

 

 Vedoucí oddělení vývoje 

Josef Pojsl 

Mobil +420 605 252 218  

jp@tns.cz 

 www.kernun.cz/kontakty/volne-pozice 
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Kontaktní informace 


