
Pracovní profil Radim Frank 
Představení 
● Radim Frank uplatňuje své dlouholeté zkušenosti architekta 
síťových a bezpečnostních řešení při návrhu, konfiguraci, správě 
a zabezpečení sítí. Tvoří také silnou oporu týmu zejména 
v oblasti výběru, instalace a přizpůsobení nástrojů pro monitoring 
a správu komunikační a bezpečnostní infrastruktury. 
Problematice návrhu sítí se začal věnovat po úspěšném 
ukončení inženýrského studia na Vysoké škole chemicko 
technologické v Praze v oboru „Ropa a petrochemie“ po roce 
1990. Je nadšeným amatérským fotografem se znalostmi oboru 
na úrovni profesionála. Ve společnosti FUBAR a.s. působí od 
roku 2001 do současnosti v roli senior ICT konzultanta. 
Role ve společnosti 
● senior ICT konzultant 

● v rámci své odborné působnosti poskytuje konzultační služby zákazníkům zejména 
v oblastech: 
o návrh, konfigurace, správa a zabezpečení sítí LAN/MAN/WAN (Cisco, HP, Juniper) 
o návrh, konfigurace, správa a zabezpečení WiFi sítí (Cisco, mikrotik, Unifi) 
o managent LAN/MAN/WAN (Cisco, Nagios, smokeping, netflow, SNMP, mrtg) 
o návrh, konfigurace, správa IDP/IPS (Sourcefire, Cisco, Juniper, Snort, Surikata) 
o návrh, konfigurace, správa VPN (Cisco, openvpn), dvoufaktorová authentizace (RSA 

security, yubikey, freeradius) 
o virtualizace Proxmox 
o základy administrace operačních systémů MS Windows 
o administrace operačních systémů UNIX/LINUX (poštovní servery, firewaly, proxy) 

Dovednosti 
● detailní znalost ICT technologií různých výrobců v oblastech telekomunikačních technologií, 

bezpečnostních řešení, unixových systémů 
● schopnost identifikovat a vyřešit závady v rámci multivendor komunikační a bezpečnostní 

infrastruktury 
● technologický nadhled a vnímání souvislostí při návrhu a oponentuře technických ICT řešení 
● šestý smysl při hledání příčin poruch sítí s pomocí monitoringu komunikační a bezpečnostní 

infrastruktury  
Kvalifikace 
● úspěšně zakončené inženýrské studium na Vysoké škole chemicko technologické v Praze v 

oboru „Ropa a petrochemie“ v roce 1990, 
● certifikace Cisco (CCNA) 
Pracovní zkušenosti 
● pro společnost FUBAR a.s. pracuje od roku 2001 na pozici senior ICT konzultanta 
● pro společnost Logica pracoval v letech 1999-2000 jako systémový inženýr 
● pro společnost FCC Folprecht pracoval v letech 1994-1998 jako systémový inženýr 
Zájmy 



● fotografování 
 
Reference 
● od roku 2007 pro ČEZ ICT Services, a.s. technická podpora síťové infrastruktury datových 

center ČEZ 
● od roku 2006 pro Cetelem ČR, a.s. technická podpora komunikační infrastruktury  
● 2011 pro Správa železniční dopravní cesty projekt Optimalizace LAN SŽDC, instalace a 

konfigurace wifi (Cisco) 
● od roku 2007 pro  CET 21 spol. s r.o. technická podpora komunikační infrastruktury 
● 2001-10 pro ČNB rozšířená technická podpora LAN sítě ČNB a Rozšířená technická podpora 

DWDM a Crypto sítě ČNB 
● 2005-2010 pro RWE technická podpora komunikační infrastruktury LAN Jihomoravské 

plynárenské, a.s., LAN Centrálního datového centra RWE Energy Customer Services CZ, 
a.s., LAN RWE Transgas.)  

● 2009 pro IBM Česká republika, spol. s r.o. projekt readresace IP komunikační infrastruktury 
(bankovní sektor) 

● 2007 pro ANECT a.s. projekt Migrace firewallů Checkpoint na Cisco (státní správa) 
● 2005 pro RWE Energy Customer Services CZ, a.s. projekt a implementace páteřní MPLS 

sítě 
● 2003 pro JMP, a.s. technický projekt areálové sítě LAN JMP, a.s. 
● 2003-09 pro IBM Česká republika, spol. s r.o. projekt Technická podpora systému IDS/IPS 

(bankovní sektor) 
● 2002-03 pro bankovní společnost projekt Implementace IDS 
● 1996-98 pro Český rozhlas projekt instalace a konfigurace páteřních L2/L3 přepínačů, 

podpora technologie 
● 1996-98 pro Česká televize podpora komunikační infrastruktury, technologie ATM od Bay 

Networks 
● 1996-98 pro FN Plzeň projekt LAN – návrh, instalace, konfigurace, technologie ATM od Bay 

Networks a technická podpora komunikační infrastruktury  
● 1995-98 pro Keramika Horní Bříza projekt LAN – návrh, instalace, konfigurace, technologie 

ATM od Bay Networks a technická podpora komunikační infrastruktury 

 


