
KYBERNETICKÁ 
BEZPEČNOST 
V ORGANIZACÍCH
Management kybernetické bezpečnosti 
+ workshop síťové analýzy

Buly Aréna Kravaře 22. - 23. 2. 2017 
Seminář je určen pro IT bezpečnostní manažery, 
manažery kybernetické bezpečnosti, 
ale i pro osoby,  zastávající roli IT administrátorů, 
bezpečnostní architekty, 
implementátory ISMS apod. 



Cílová skupina: 

Seminář je určen pro IT bezpečnostní manažery, manažery kybernetické bezpečnosti, ale i pro osoby, zastá-
vající roli IT administrátorů, bezpečnostních architektů, implementátorů ISMS apod. Kurz je vhodný pro orga-
nizace povinné i nepovinné dle zákona o kybernetické bezpečnosti (č. 181/2014, Sb.). 

Popis kurzu: 

Seminář je koncipován tak, že účastníkům nejprve přiblíží stav zajišťování kybernetické bezpečnosti v ČR, 
představí problematiku kybernetické bezpečnosti, nejnovější trendy a hrozby v této oblasti. Dále naváže záko-
nem o kybernetické bezpečnosti, a také se zaměří na implementaci jednotlivých bezpečnostních opatření. 
Nebudou chybět ani praktické příklady a popisy případů z praxe. Podrobněji se posluchači v průběhu semi-
náře seznámí s principy detekce a reakce na síťové hrozby, případovou studií nasazení síťových detekčních 
nástrojů (IDS/IPS, honeypoty, síťové sondy), a také problematikou auditu řízení kybernetické bezpečnosti.  

Na závěr akce proběhne workshop, zaměřený na síťovou analýzu, kde se účastníci prakticky seznámí s nástroji 
pro síťovou (forenzní) analýzu, tedy s nástroji využitelnými v rámci navyšování schopností detekce a reakce 
organizace na kybernetické bezpečnostní incidenty.  

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI 
+ WORKSHOP SÍŤOVÉ ANALÝZY



Středa 22. února 2017 

12:30 – 13:30 Stav zajišťování kybernetické bezpečnosti ČR: Nejnovější trendy a hrozby v kybernetické 
bezpečnosti. Představení Národního centra kybernetické bezpečnosti a vládního CERT 
(GovCERT.CZ). Incident handling, nabídka služeb a představení bezpečnostních projektů 

13:30 – 14:00 Seznámení se zákonem o kybernetické bezpečnosti (č. 181/2014 Sb.) a jeho prováděcími 
právními předpisy – vyhláška č. 316/2014 Sb. a č. 317/2014 Sb. 

14:00 – 14:15 Coffee break 

14:15 – 15:45 Management kybernetické bezpečnosti: organizační a technická bezpečnostní opatření 

15:45 – 16:00 Coffee break  

16:00 – 18:00 Audit managementu kybernetické bezpečnosti v praxi 

18:00 – 18:15 Coffee break 

18:15 – 19:00 Metody ochrany před phishing a ransomware organizace na kybernetické bezpečnostní 
incidenty.  

MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI 
+ WORKSHOP SÍŤOVÉ ANALÝZY

Čtvrtek 23. února 2017 

09:00 – 09:30 Síťové hrozby: Jak je detekovat a bránit se jim 

09:30 – 10:00 Honeypot jako nástroj detekce kybernetických bezpečnostních incidentů 

10:00 – 13:00 WORKSHOP (TECHNICKÉ ŠKOLENÍ) 

 Praktické seznámení s nástroji pro síťovou (forenzní) analýzu 
 Analýza logů/paketů 
 Názorné příklady a cvičení 

Požadavky na účastníky: vlastní notebook se software Wireshark 
    https://www.wireshark.org/#download

https://www.wireshark.org/#download


MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI 
+ WORKSHOP SÍŤOVÉ ANALÝZY

Lektoři 

Martin Konečný absolvent oboru Manažerská informatika a oboru Informační management na FP VUT 
v Brně. Má praxi v oblasti ICT správy, auditu ICT bezpečnosti a ISMS, vývoje software, 
poradenství a vzdělávání v oblasti ICT. V současné době působí v Národním centru 
kybernetické bezpečnosti jako vedoucí oddělení regulace, podpory a auditu. Specia-
lizuje se na praktickou oblast zákona o kybernetické bezpečnosti, zejm. na audit sys-
tému řízení bezpečnosti informací. 

Ondřej Šrámek absolvent oboru Informatika a Aplikovaná informatika na FI MU v Brně. Pracuje jako 
vedoucí oddělení analýzy síťového provozu GovCERT.CZ při Národním centru kyber-
netické bezpečnosti. Specializuje se na síťové toky a detekci událostí v nich. Je členem 
mezinárodní výzkumné organizace TheHoneynet Project. Je držitelem certifikátu GNFA 
(GIAC Network ForensicAnalyst).  

Stanislav Bárta absolvent oboru Počítačové sítě a komunikace na FIT VUT v Brně. Pracuje v GovCERT.
CZ při Národním centru kybernetické bezpečnosti, kde zastává pozici analytika v oddě-
lení analýzy síťového provozu. Specializuje se na problematiku síťové bezpečnosti se 
zaměřením na práci s honeypoty, zpracování síťových toků a detekci událostí v sítovém 
provozu. Je členem mezinárodní výzkumné organizace TheHoneynet Project. Je drži-
telem certifikátu GNFA (GIAC Network ForensicAnalyst), GCIH (GIAC Certified Incident 
Handler) a ENSA (EC-Council Network SecurityAdministrator v4).

   

Roman Pačka Absolvent oboru Bezpečnostních a strategických studií na MU Brno a George C. Mar-
shallEuropean Center forSecurityStudies. Pracuje v Národním centru kybernetické bez-
pečnosti jako vedoucí oddělení národních strategií a politik a zastává pozici národního 
styčného úředníka České republiky v Evropské agentuře pro bezpečnost sítí a informací 
(ENISA). Specializuje se na bezpečnostní hrozby, politiku a strategii v kyberprostoru. 



Cena 5 490,- Kč 
zahrnuje: Jiří Hruška

přihlášky, organizace
+420 603 117 848
camp@educa24.cz
www.educa24.cz

Účast na semináři, 1x ubytování, 
plnou penzi (večeře, coffeebreaky, snídani, oběd).
Program zajišťují 4 specialisté 
Národního bezpečnostního úřadu v Brně.

Buly Aréna Kravaře
Kostelní 360/28
747 21  Kravaře – Kouty
www.bulyarena.cz
+420 722 56 56 56




