
Poj? s námi nakouknout pod pokli?ku t?í úsp??ných IT firem
U? v ?íjnu se m??e? i ty t??it na jedine?nou akci Big Step v Brn?, která se v Praze t??í 
velkému zájmu. Jedná se o perspektivní akci pro studenty, kde se 3 firmy specializovan         
v r?zných odv?tvích IT budou podílet na p?edstavení problematiky pro 24 vybraných student?. 
V Praze probíhá Big Step ji? od roku 2016 v r?zných tématech jako marketing, logistika    
nebo IT. 

Ú?astníci získají pov?domí o tom, jak to funguje ve firmách na základ? 3 workshop? b?hem   
2 dn?. V?echno se bude dít p?ímo na p?d? firem a ú?astníci tak za?ijí autentický p?ístup 
práce. Thermo Fisher Scientific, Avast Software a Kiwi.com jsou firmy, které budou p?ipraveny       
na ú?astníky ve dnech 18. a 19. ?íjna 2018.  
    
Ka?dá firma si pro ú?astníky chystá interaktivní ukázky formou her a vývoje produktu, 
programování i vytvá?ení komponent. Studenti si na Big Stepu vyzkou?í programování            
v jazycích Python, JavaScript i Apex a také se pono?í do sv?ta chytrých za?ízení IoT (Internet 
of Things) a jejich bezpe?nosti. Dozví se také jak se pí?í komponenty do CRM platformy.  
    
Pokud jsi student a chce? v?d?t více nebo jsi u? te? rozhodnutý se zú?astnit, tak neváhej      
a klikni na webovú stránku nebo facebook dole v odkazech. Dozví? se tam více informací         
o sout??i a také má? mo?nost se tam zaregistrovat. Registrace jsou mo?né do 11. 10. 2018  
23:59. Kdo se probojuje výb?rovým ?ízením se dozví? nejpozd?ji do 5. 10. e-mailem.   

P?edstavení jednotlivých firem
Avast Software
Jeden z nejv?t?ích poskytovatel? zabezpe?ení proti 
kybernetickému zlo?inu v reálném ?ase. Vyu?ívá 
potenciál strojového u?ení cloudu a doká?e tak zpracovat 
proud dat od stovek milion? u?ivatel?. Avast své 
u?ivatele ochrání ka?dý m?síc p?ed 2 miliardami útok?. 
Výzkumem kybernetického zabezpe?ení se zaobírají ti 
nejtalentovan?j?í a nejzku?en?j?í odborníci - matematici, 
informatici, v?dci, in?ený?i, kte?í si pro?li Oxfordem, Massachusettským technologickým 
institutem (MIT) nebo i NASA. Avast Software je ?eská nadnárodní spole?nost zalo?ena v roce 
1988, která v sou?asné dob? chrání více ne? 435 milion? aktivních u?ivatel? po celém sv?t?. 
Na Big Step p?iná?í programovací jazyky Apex a JavaScript s pomocí HTML. 

Kiwi.com
Firma, která pat?í mezi nejrychleji rostoucí spole?nosti  
ve sv?t?. Od roku 2017 je Kiwi.com jedním z p?ti 
nejv?t?ích prodejc? online letenek v Evrop?. Poskytuje 
vyhledáva? letenek s unikátním algoritmem 
kombinujícím lety r?zných spole?ností, ?ím? svým 
zákazník?m ?et?í zna?né peníze. Také vyvinuli vlastní 
aplikaci s funk?ním offline re?imem pro p?ístup             
k letenkám, informacím a upozorn?ním na m?nící        
se ceny.  

Mají 8 tisíc rezervací, 25 tisíc prodaných sedadel i více jak 90 milion? vyhledávacích dotaz? 
denn?. Na Big Stepu m??e? o?ekávat ukázku propojení Frontendu a produktu 
programovacího jazyku Javascript i vyu?ití sou?asných technologii pro vyhledávaní let?.



Sv?tový lídr ve vývoji a výrob? laboratorní techniky 
?pi?kové úrovn?. P?sobí v 50 zemích sv?ta a má více 
ne? 65 tisíc zam?stnanc? s ro?ním obratem 20 miliard 
USD, co? je p?ibli?n? 437 miliard ?eských korun. Mezi 
jeho zákazníky pat?í výzkumná centra Oxford, 
Cambridge nebo Max-Planck Institut, a to jsou jedni z mnoha odb?ratel? Thermo Fisher 
techniky. Brn?nská pobo?ka se podílí na výzkumu vir? jako vir ZIKA, HIV. V dal?í ?ad?             
se zabývají vývojem nových materiál? nebo zmen?ením mobilních telefon?. Primárne vyvíjí         
a vyrábí techniku zobrazovacího a analytického zam??ení. Thermo Fisher Scientific si pro 
ú?astníky Big Stepu chystý workshop na zpracování obrazu z elektronového mikroskopu        
v programovacím jazyce Python. 

Thermo Fisher Scientific  

BEST Brno
Big Step Brno po?ádá studentská, nezisková organizace BEST Brno. Vznikla v roce 2005         
s cílem pomáhat student?m v rozvoji jejich znalostí a dovedností. Organizujeme dal?í akce 
jako EBEC nebo UnIT pro studenty se zapojením firem z ?irokého technického okruhu 
p?sobení. V mezinárodní organizaci BEST (Board of European Students of Technology) 
existuje v sou?asnosti více ne? 90 pobo?ek v 34 zemích Evropy a celkem eviduje 3 300 ?len?.  

Kontakty
Hlavní organizátor Big Stepu Brno 2018: 
Tomá? Kordula 
E-mail: tomas.kordula@best.eu.org 
Tel. ?íslo: +420 731 668 284 

Media Responsible Big Stepu Brno 2018:
Kevin Mészáros 
E-mail: kevin.meszaros4@gmail.com
Tel. ?íslo: +421 907 288 153  

Odkazy
Webové stránky: 

www.bigstepbrno.cz 
 
Sociální média 

Big Step facebook
BEST Brno facebook 

Big Step v Praze: 
video upoutávka Big Step 
video upoutávka T-Mobile na Big Stepu 

  
Logo BESTu Brno a Big Stepu Brno:

Logo bílé Big Step Brno 2018 
Logo ?erný Big Step Brno 2018
Logo BESTu Brno 
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