Ing. Petr Fojtů, bezpečnostní specialista oddělení IT poradenství
Vzdělání/Education: ZČU v Plzni, Fakulta aplikovaných věd – Distribuované
systémy a počítačové sítě
Zodpovědnosti/Responsibilities: poradenství v oblasti kybernetické bezpečnosti
pro společnosti napříč všemi sektory, business development v oblasti kybernetické
bezpečnosti, Subject Matter Expert
Motivace/Motivation: Rád pomohu studentům rozšířit obzory, aby se přesvědčili, že kariéra v IT
nemusí být jen o programování a nekonečném sezení za počítačem. Kariéra je stezka, na které se dá
najít spoustu zkratek, ale i slepých uliček a o své zkušenosti z této cesty se rád podělím, protože
úspěch mých mentees je i mým úspěchem.
Petr je absolventem Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v Plzni, pro společnost EY
pracuje od roku 2012, v současnosti jako senior konzultant v oddělení IT Risk & Advisory.
V předchozím profesním životě pracoval jako QA inženýr v mezinárodním týmu vyvíjejícím
diagnostický software pro automobilový průmysl nebo jako pre‐sales konzultant odpovědný za vývoj
demonstračních scénářů IDS/IPS řešení.
V rámci své současné praxe se zaměřuje kybernetickou bezpečnost. Kromě poradenské činnosti,
která zahrnuje především koordinaci a metodické vedení penetračních a bezpečnostních testů, se
věnuje také rozvoji podnikání společnosti v této oblasti a vývoji nových produktů a služeb, je také
koordinátorem české části průzkumu Global Information Security Survey (GISS), absolventem kurzů
kybernetické bezpečnosti na Massachusetts Institute of Technology (MIT) a expertně přispívá
k vývoji certifikačních zkoušek pro profesní organizaci (ISC)2. Jeho expertíza a praktické zkušenosti
zahrnují především








Bezpečnostní audity a testy
Detekci průniků a pokročilého malware, analýza síťových toků
Řízení informační bezpečnosti v organizaci
Bezpečnost protokolu IPv6
Ochranu dat a Data Loss Prevention (DLP)
Konfigurační review síťových a infrastrukturních prvků
Sociální inženýrství a fyzickou bezpečnost

Petr je držitelem následujících profesních certifikací:









GIAC Certified Intrusion Analyst (GCIA)
Systems Security Certified Practitioner (SSCP), člen (ISC)2
CompTIA CSA+ (Cybersecurity Analyst+)
CompTIA Security+
IBM Certified Advanced Deployment Professional – IBM Service Management Security
Intrusion Protection V1
IBM Certified Solution Designer – Rational Unified Process v7.0
IBM Certified Deployment Professional – Security Network Intrusion Prevention System V4.3
IBM Certified Deployment Professional – Security SiteProtector System V2.0 SP 8.1

