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Fakulta Studijní program Studijní obor Předmět Krátká anotace předmětu /webový odkaz Počet*
Fakulta elektrotechnická ČVUT 

v Praze
Otevřená informatika volitelný předmět Bezpečnost informací a systémů

http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/20/93/p209
3206.html

14*2

Fakulta elektrotechnická ČVUT 
v Praze

volitelný předmět 
více programů

Informační bezpečnost
http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/12/56/p125
68404.html

14*2

Fakulta elektrotechnická ČVUT 
v Praze

Softwarové technologie 
a management

povinný předmět více 
oborů

Kódy a bezpečnost
http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/13/92/p139
2706.html

14*2

Fakulta biomedicínského 
inženýrství ČVUT v Praze

Ochrana obyvatelstva
Plánování a řízení 
krizových situací 
(bakalářský obor)

https://www.fbmi.cvut.cz/uchazeci/bakalarsky-
program/planovani-a-rizeni-krizovych-situaci

Fakulta biomedicínského 
inženýrství ČVUT v Praze

Civilní nouzové 
plánování 

(magisterský obor)

https://www.fbmi.cvut.cz/uchazeci/studium/magistersky-
program-oo/civilni-nouzove-planovani

Fakulta biomedicínského 
inženýrství ČVUT v Praze

Civilní nouzová 
připravenost 

(doktorský obor)
https://www.fbmi.cvut.cz/node/11132

Studenti porozumí matematickým základům kryptografie 
a získají přehled současných kryptografických algoritmů a jejich 
aplikací: symetrické a asymetrické kryptografické systémy 
a hašovací funkce. Studenti se rovněž naučí základy bezpečného 
programování a IT bezpečnosti, spolu se základy návrhu 
a použití moderních kryptografických systémů pro počítačové 
systémy. Studenti budou schopni řádně a bezpečně užívat 
kryptografické primitivy a systémy, které jsou na nich založeny. 

http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/01/12/4
7/p1124706.html
Studenti se seznámí s vnitřní strukturou systému UNIX, s 
administrací jeho základních subsystémů a principům jejich 
zabezpečovaní proti neoprávněnému použití. Ve cvičeních si 
informace z přednášek ověří na konkrétních příkladech z praxe. 
Budou rozumět rozdílům mezi uživatelskou a administrátorskou 
rolí. Získají teoretické i praktické znalosti z oblastí nástrojů pro 
sledování, analýzu, ladění a zabezpečování systému, 
implementace a správy systémů souborů, diskových 
subsystémů, procesů, paměti, sítových služeb, sdílených 
souborových systémů, jmenných služeb, vzdáleného přístupu a 
zavadění systémů. 
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http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/03/45/7
9/p3457906.html

Studenti rozumějí architektuře a vnitřní struktuře OS Windows 
a naučí se jej administrovat. Umějí používat systémové 
mechanismy, mechanismy správy systému, standardní 
administrátorské nástroje, nástroje na zabezpečení systému, 
správu paměti a souborových systémů. Rozumějí síťové vrstvě a 
implementací síťových a bezpečnostních služeb. Naučí se 
metody správy uživatelů, pokročilé metody správy AD, migraci 
systémů a deployment, zálohovaní. Umějí identifkovat a 
odstraňovat problémy a administrovat OS Windows 
v heterogenním prostředí. 

http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/03/45/8
0/p3458006.html

Fakulta informačních 
technologií ČVUT v Praze

Informatika

Bezpečnost 
a informační 
technologie 
(bakalářský)

Architektury počítačových systémů

Studenti rozumějí architekturám počítačů s univerzálními 
procesory na úrovni strojových instrukcí s důrazem na proudové 
zpracování instrukcí a paměťovou hierarchii. Získají znalosti 
základních konceptů RISC a CISC architektur, naučí se, jak 
moderní počítače pracují a jak jsou konstruovány. Naučí se 
technologie dnešních procesorů sloužící ke zvýšení rychlosti 
vykonávání programů. Získají schopnost optimalizovat jejich 
programy za účelem maximálního využití procesoru. Seznámí se 
s myšlenkami současných trendů v oblasti počítačových 
architektur a s tím souvisejícím dopadem na software. Studenti 
rovněž porozumí architekturám vektorových procesorů a jejich 
využitím v dnešních mikroprocesorech. Porozumí také 
principům a architekturám víceprocesorových systémů se 
sdílenou pamětí a problematice paměťové konzistence u těchto 
systémů.
https://www.fit.cvut.cz/predmety/bi-aps

13

Studenti předmětu se seznam se základním bezpečnostním 
principy a jejich aplikací na počítačový kód. Po seznámení se se 
základy překladů a linkování spustitelných souborů se studenti 
seznámí s problémem přetečení bufferu a sami si vyzkouší, jaké 
dopady bude mít tato častá chyba na jejich vlastní programy, a 
jak může být zneužita potenciálním útočníky. Studenti dále 
porozumí bezpečnostním mechanismům operačního systému 
Microsoft Windows na úrovni přístupových seznamů (ACL) a 
bezpečnostních tokenů. Studenti se detailně seznámí s 
bezpečnostním prostředkem Windows User Account Control a 
vyzkouší si, jaké bude mít dopady na běh jejich vlastního kódu, 
běžícího s minimálními oprávněními. Část předmětu bude dále 
věnovaná databázím a jejich bezpečnosti, po stránce injekce 
kódu do SQL dotazů, se kterou se studenti budou mít moznost 
prakticky seznámit. Dále se studenti seznámí s bezpečností 
webových aplikací a útoky typu Cross Site Scripting a Cross Site 
Request Forgery, které opět prakticky zažijí. Poslední část 
předmětu bude věnovaná bezpečnostním mechanismům 
platformy .Net a útokům typu Denial-of-Service. 

http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/03/45/8
6/p3458606.html
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Fakulta informačních 
technologií ČVUT v Praze

Informatika

Bezpečnost 
a informační 
technologie 
(bakalářský)

Administrace OS Unix

Fakulta informačních 
technologií ČVUT v Praze

Informatika

Bezpečnost 
a informační 
technologie 
(bakalářský)

Administrace OS Windows

České vysoké učení technické v Praze

Fakulta informačních 
technologií ČVUT v Praze

Informatika
Povinný předmět 

programu – všechny 
obory (bakalářský)

Bezpečnost 13

Fakulta informačních 
technologií ČVUT v Praze

Informatika

Bezpečnost 
a informační 
technologie 
(bakalářský)

Bezpečný kód 13

http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/20/93/p2093206.html
http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/20/93/p2093206.html
http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/12/56/p12568404.html
http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/12/56/p12568404.html
http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/13/92/p1392706.html
http://www.fel.cvut.cz/cz/education/bk/predmety/13/92/p1392706.html
https://www.fbmi.cvut.cz/uchazeci/bakalarsky-program/planovani-a-rizeni-krizovych-situaci
https://www.fbmi.cvut.cz/uchazeci/bakalarsky-program/planovani-a-rizeni-krizovych-situaci
https://www.fbmi.cvut.cz/uchazeci/studium/magistersky-program-oo/civilni-nouzove-planovani
https://www.fbmi.cvut.cz/uchazeci/studium/magistersky-program-oo/civilni-nouzove-planovani
https://www.fbmi.cvut.cz/node/11132
http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/01/12/47/p1124706.html
http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/01/12/47/p1124706.html
http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/03/45/79/p3457906.html
http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/03/45/79/p3457906.html
http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/03/45/80/p3458006.html
http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/03/45/80/p3458006.html
http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/03/45/86/p3458606.html
http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/03/45/86/p3458606.html


Studenti porozumí hardwarovým prostředkům pro zajištění 
bezpečnosti počítačových systémů včetně vestavěných. Seznámí 
se s principy funkce kryptograckých modulů, bezpečnostních 
prvků moderních procesorů a ochrany paměťových médií 
pomocí šifrování. Získají znalosti o zranitelnostech HW 
prostředků, včetně analýzy postranními kanály, falšování a 
napadení hardwaru při výrobě. Studenti budou mít přehled o 
technologiích kontaktních a bezkontaktních čipových karet 
včetně aplikací a souvisejících témat pro vícefaktorovou 
autentizaci (biometrie). Studenti porozumí problematice 
efektivní implementace šifer. 
http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/03/45/9
6/p3459606.html
Studenti porozumějí infrastruktuře veřejného klíče včetně jejích 
slabin a útoků na ni, analýze sítových protokolů z hlediska 
autentizace, výměny klíčů a šifrovaní provozu. Porozumí 
úrovním ochran OS, vitalizaci OS jako prostředku ochrany OS, 
bezpečnosti operační paměti. Naučí se základní metody 
forenzní analýzy paměťových médií a sítí. Porozumějí také 
bezpečností komunikační infrastruktury, jejích protokolů a 
budou schopni navrhovat a implementovat bezpečnou a 
spolehlivou síťovou infrastrukturu. Získají znalosti o bezpečném 
ukládání dat v cloudech, databázových systémech a na 
webových serverech. 
http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/03/46/2
5/p3462506.html

Studenti navíc získají teoretické i praktické zkušenosti s 
technologiemi a systémy pro detekci útoků v rozsáhlých 
vysokorychlostních sítích. Studenti budou seznámeni se základní 
problematikou statistického modelování komunikačních 
protokolů. Získají též základní teoretické a praktické zkušenosti 
potřebné pro provádění realistických simulací počítačových sítí. 
Studenti budou též stručně seznámeni s psychologickými 
aspekty síťové bezpečnosti a problematikou lidského faktoru při 
útocích na informační systémy. 

http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/01/49/2
3/p1492306.html
Studenti se seznámí s partiemi matematiky nutnými pro hlubší 
pochopení metod používaných v symetrické a asymetrické 
kryptografii. Získají znalosti o matematických principech, na 
kterých je postavena bezpečnost šifrovacích systémů, metody 
kryptoanalyzy šifer, kryptografie nad eliptickými křivkami a 
kvantová kryptografie. 
http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/02/35/8
8/p2358806.html

Studenti se naučí pokročilé síťové technologie a protokoly jak 
pro lokální sítě (LAN { Local Area Networks) tak pro velké sítě 
(WAN - Wide Area Networks). Seznámí se se směrovacími 
technikami a přenosovými technologiemi moderního Internetu, 
včetně přenosu multimediálních dat, s různými typy síťové 
virtualizace a se zabezpečením síťového provozu. 

http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/01/43/2
2/p1432206.html
Studenti se seznámí se základy kryptoanalýzy a matematickými 
principy tvorby vybraných šifer symetrické a asymetrické 
kryptografie a hashovacích funkcí. Dále získají znalosti o 
matematických principech tvorby náhodných čísel. Získají 
přehled o metodách kryptoanalýzy, útoky postranním kanály, 
formátovaní a doplnění zpráv, kryptografie na eliptických 
křivkách a kvantové kryptografie, který zúročí nejen při integraci 
svých vlastních systémů, ale i softwarových řešení, které budou 
vytvářet. 
http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/01/43/2
3/p1432306.html

Studenti získají základní znalosti ve vybraných kapitolách z 
kryptografie a kryptoanalýzy. Důraz je kladen na efektivní 
implementace kryptografických primitiv v hardwaru a v 
softwaru (ve vestavných systémech), což si studenti ověří na 
konkrétních laboratorních úlohách. Studenti získají znalosti o 
funkci (hardwarových) akcelerátorů kryptografických operací, 
čipových karet a prostředků pro zabezpečení vnitřních funkcí 
poutače. Kromě toho se předmět věnuje některým vybraným 
útokům na kryptografické systémy, díky čemuž studenti získají 
vědomosti o některých potenciálních rizicích kryptografických 
systémů a budou, lépe schopni jim čelit. 

http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/01/43/5
7/p1435706.html
Studenti se seznámí se základy legislativy a mezinárodními 
aktivitami v oblasti potírání kybernetické kriminality. Studenti 
porozumí klasifikacím útoků a systémům pro sledování a 
monitorování provozu počítačových systémů v kyberprostoru. 
Rovněž se seznámí s aktivitami útočníků a jejich chováním. 
Předmět se bude zabývat i otázkami spolupráce složek státu a 
subjektů zabývajících se ochranou kyberprostouru (zejména pak 
CSIRT a CERT týmy). 
http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/01/80/0
9/p1800906.html
Studenti se seznámí se systémy řízení bezpečnosti informací 
a IS/ICT, s metodami řízení přístupu k informacím a se 
základními normani a mezinárodními standardy v této oblasti. 
Naučí se metody, jak čelit vnitřním a vnějším hrozbám 
informační bezpečnosti, jak provádět audity IS/ICT a prověřovat 
bezpečnost aplikací ( např. penetračními testy).
 http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/01/43/5
8/p1435806.html

Fakulta informačních 
technologií ČVUT v Praze

Informatika

Bezpečnost 
a informační 
technologie 
(bakalářský)

Hardwarová bezpečnost 13

Fakulta informačních 
technologií ČVUTv Praze

Informatika

Bezpečnost 
a informační 
technologie 
(bakalářský)

Systémová a síťová bezpečnost 13

Fakulta informačních 
technologií ČVUT v Praze

Informatika
Počítačová 
bezpečnost 

(magisterský)
Síťová bezpečnost 13

Fakulta informačních 
technologií ČVUT v Praze

Informatika
Počítačová 
bezpečnost 

(magisterský)
Matematika pro kryptologii 13

Fakulta informačních 
technologií ČVUT v Praze

Informatika
Počítačová 
bezpečnost 

(magisterský)
Moderní technologie Internetu 13

Fakulta informačních 
technologií ČVUT v Praze

Informatika
Počítačová 
bezpečnost 

(magisterský)
Pokročilá kryptologie 13

Fakulta informačních 
technologií ČVUT v Praze

Informatika
Počítačová 
bezpečnost 

(magisterský)
Bezpečnost a technické prostředky 13

Fakulta informačních 
technologií ČVUT v Praze

Informatika
Povinný předmět 

programu – všechny 
obory (magisterský)

Kybernalita 13

Fakulta informačních 
technologií ČVUT v Praze

Informatika
Povinný předmět 

programu – všechny 
obory (magisterský)

Informační bezpečnost 13

http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/03/45/96/p3459606.html
http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/03/45/96/p3459606.html
http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/03/46/25/p3462506.html
http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/03/46/25/p3462506.html
http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/01/49/23/p1492306.html
http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/01/49/23/p1492306.html
http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/02/35/88/p2358806.html
http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/02/35/88/p2358806.html
http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/01/43/22/p1432206.html
http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/01/43/22/p1432206.html
http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/01/43/23/p1432306.html
http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/01/43/23/p1432306.html
http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/01/43/57/p1435706.html
http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/01/43/57/p1435706.html
http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/01/80/09/p1800906.html
http://bk.fit.cvut.cz/cz/predmety/00/00/00/00/00/00/01/80/09/p1800906.html


Fakulta elektrotechnická 
ČVUT v Praze

Otevřená informatika – 
magisterský

Kybernetická 
bezpečnost

Absolvent oboru je schopen vyhodnocovat vulnerabilitu a 
zabraňovat bezpečnostním hrozbám ohrožujícím počítačové 
systémy. Vzhledem k rostoucí komplexnosti a variabilitě útoků 
vůči klasickým sítím, ale ve stále větší míře také vůči 
telekomunikačním sítím, řídícím systémům v dopravních 
prostředcích i běžné elektronice, bude absolvent připraven řešit 
problémy často nově objevované a doposud nedokumentované. 
Absolvent se odpovídajícím způsobem orientuje ve vybraných 
oblastech softwarového inženýrství, síťových technologií, 
statistického modelování, s důrazem na technologicky specifické 
oblasti zahrnující mechanismy nákaz a útoků, šifrování, 
sandboxingu, forensické analýzy, penetračního testování, 
odhalení a obrany proti odhalení, metody signaturové a 
behaviorální detekce. Absolventi naleznou uplatnění zejména v 
komerčním prostřední, obor poskytuje dostatečnou šíři i pro 
pokračování doktorandským studiem.

Fakulta elektrotechnická 
ČVUT v Praze

Otevřená informatika – 
magisterský

Kybernetická 
bezpečnost

Bezpečnost systémů

Seznámení se současnými bezpečnostními riziky operačních 
systémů a webových aplikací, mezi které patří například 
získávání přístupu přes síť a eskalace práv. Zásady administrace 
operačních systémů pro minimalizaci bezpečnostních rizik, psaní 
bezpečných aplikací a ověření jejich bezpečnosti, o nastavování 
firewallů  a o forenzní analýze už napadených systémů.

14*2

Fakulta elektrotechnická 
ČVUT v Praze

Otevřená informatika – 
magisterský

Kybernetická 
bezpečnost

Matematická kryptografie

Matematické základy moderní kryptografie (RSA, El-Gamal, 
šifrování na eliptických křivkách, hashování) a související 
algoritmy pro testování prvočísel (číselná síta) a hledání 
diskrétního logaritmu.

14*4

Fakulta elektrotechnická 
ČVUT v Praze

Otevřená informatika – 
magisterský

Kybernetická 
bezpečnost

Komunikační bezpečnost

Komunikační protokoly používané pro zabezpečení komunikace 
v informačních systémech. Řeší zejména otázky spojené s 
použitím kryptografických protokolů pro zabezpečení důvěrnosti 
komunikace, pro zajištění integrity, autentifikaci, autorizaci a 
dalších vlastností a operací bezpečného SW. Zvláštní zřetel je 
věnován útokům na protokoly, pochopení obecných principů 
použití protokolů pro návrh systému a bezpečnostním 
implikacím volby protokolu a parametrů.

14*3

Fakulta biomedicínského 
inženýrství       ČVUT v Praze

Ochrana obyvatelstva
Krizové řízení 

v informačních 
technologiích

Studijní obor Krizové řízení v informačních technologiích (bude
koncipován pro přípravu odborníků krizového managementu a
informatiky a to jak pro orgány státní správy a samosprávy, tak
pro potřeby Policie ČR, Hasičského záchranného sboru ČR a
Celní správy a pro vybrané organizace v privátní sféře. Studium
předkládaného oboru bude širokým a provázaným spektrem
předmětů informačních, matematických, technických,
ekonomických, právně-bezpečnostních, krizových,
zdravotnických a jazykových. Je nezbytné, aby se studenti
seznámili se základními pojmy teorie informace obecně i s
praktickým pohledem aplikace moderních informačních
technologií. Hierarchické, komplexní a provázané uspořádání
výukových předmětů spolu s nezbytnou praxí umožní
studentům pochopení širších souvislostí oboru, ale také
specializaci v rámci týmových projektů.

Fakulta informačních 
technologií ČVUT v Praze

Informatika
Počítačová 
bezpečnost 

(magisterský)
Hardwarová bezpečnost

Předmět poskytuje znalosti potřebné pro analýzu a návrh řešení 
zabezpečení počítačových systémů. Studenti získají přehled v 
oblasti zabezpečení proti zneužití systémů pomocí 
hardwarových prostředků. Budou schopni bezpečně používat a 
začleňovat hardwarové komponenty informačních systémů a 
dokážou tyto komponenty rovněž testovat na odolnost vůči 
útokům. Získají znalosti o akcelerátorech kryptografických 
operací, PUF, generátorech náhodných čísel, čipových kartách, 
biometrických prostředcích a prostředcích pro zabezpečení 
vnitřních funkcí poutače.

13

Fakulta informačních 
technologií ČVUT v Praze

Informatika
Počítačová 
bezpečnost 

(magisterský)
Reverzní inženýrství

Studenti budou v rámci předmětu seznámeni se základy 
reverzního inženýrství počítačového softwaru. Dále studenti 
získají znalosti o tom, jakým způsobem probíhá spouštění a 
inicializace programu, co se odehrává před a po volání funkce 
main. Studenti také pochopí, jakým způsobem je organizován 
spustitelný soubor, jak se propojuje s knihovnami třetích stran. 
Další část předmětu bude věnovaná reverzním inženýrství C++. 
Studenti se také seznámí s principy disassembleru a 
obfuskačními metodami. Dále se předmět bude věnovat 
nástrojům pro ladění (debuggerům) – jak ladící nástroje pracují, 
jak probíhá ladění a také se seznámí s metodami, které mohou 
být použity k detekci ladicích nástrojů. V závěru přednášek se 
bude předmět zabývat komprimací a dekomprimací kódu a 
rekonstrukcí spustitelného souboru. Jedna z přednášek pohovoří 
o aktuální scéně počítačového škodlivého kódu. Důraz 
předmětu je kladen na cvičení, na kterých budou studenti řešit 
prakticky orientované úlohy z reálného světa.

13

Fakulta informačních 
technologií ČVUT v Praze

Informatika
Počítačová 
bezpečnost 

(magisterský)
Systémová bezpečnost

Studenti se seznámí s principy systémové bezpečnosti. Získají 
znalosti z oblasti pravidel a politik pro zabezpečení informačních 
systémů. Budou mít přehled o bezpečně správě a použít 
nízkoúrovňových vrstev operačních systémů a sítových struktur. 
Seznam se s bezpečnostními aspekty moderních trendů v 
poskytování distribuovaných síťových služeb: cloud, mobilní a 
smart zařízení, Internet of Things.
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ČVUT - Seznam plánovaných programů, oborů, předmětů



Fakulta
Studijní 
program

Studijní obor Předmět Krátká anotace předmětu /webový odkaz Počet*

Pedagogická
Specializace v 

pedagogice

Informační 
technologie a e-

learning

Bezpečnost 
informačních 

systémů
http://ects.jcu.cz/fakulty/FBI/UAI/696?lang=cs 14p + 14c

Pedagogická
Specializace v 

pedagogice

Informační 
technologie ve 

vzdělávání

Bezpečnost 
informačních 

systémů
http://ects.jcu.cz/fakulty/FBI/UAI/696?lang=cs 14p + 14c

Pedagogická
Specializace v 

pedagogice

Informační 
technologie a e-

learning

Informační 
kriminalita

http://ects.jcu.cz/predmet/KIN/IKR?lang=cs 28p

Pedagogická
Učitelství pro 
základní školy

Učitelství 
informatiky pro 

2. stupeň 
základních škol

Informační 
kriminalita

http://ects.jcu.cz/predmet/KIN/IKR?lang=cs 28p

Pedagogická
Specializace v 

pedagogice
Společný základ 

(výběrový)

Informační 
kriminalita 

v pedagogické 
praxi

http://ects.jcu.cz/predmet/KIN/IKRE?lang=cs 14p

Pedagogická
Specializace v 

pedagogice

Informační 
technologie a e-

learning 
(výběrový)

Forenzní 
zkoumání 

informačních 
technologií

http://ects.jcu.cz/predmet/KIN/FIT?lang=cs 28p

Přírodovědecká
Aplikovaná 
informatika

Aplikovaná 
informatika

Počítačová 
kriminalita 

(Kybernalita)

http://ects.jcu.cz/predmet/UAI/717?lang=cs&statu
t=B

14

Přírodovědecká
Aplikovaná 
informatika

Aplikovaná 
informatika

Bezpečnost 
informačních 

systémů
http://ects.jcu.cz/fakulty/FBI/UAI/696?lang=cs 14

Přírodovědecká
Aplikovaná 
informatika

Aplikovaná 
informatika

Bezpečnostní 
standardy a 

normy

http://ects.jcu.cz/predmet/UAI/736?lang=cs&statu
t=B

14

Přírodovědecká
Aplikovaná 
informatika

Aplikovaná 
informatika

Návrh a 
implementace 
bezpečnosti v 
podnikových 

aplikacích

http://ects.jcu.cz/fakulty/FBI/UAI/623?lang=cs 14

Přírodovědecká
Aplikovaná 
informatika

Aplikovaná 
informatika

Zkoumání 
informačních 

komunikačních 
technologií

http://ects.jcu.cz/predmet/UAI/745?lang=cs 14

Přírodovědecká
Aplikovaná 
informatika

Aplikovaná 
informatika

Bezpečnost 
infrastruktury

http://ects.jcu.cz/plan/10751?lang=cs 14

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích

http://ects.jcu.cz/fakulty/FBI/UAI/696?lang=cs
http://ects.jcu.cz/predmet/KIN/IKRE?lang=cs
http://ects.jcu.cz/predmet/UAI/717?lang=cs&statut=B
http://ects.jcu.cz/predmet/UAI/717?lang=cs&statut=B
http://ects.jcu.cz/fakulty/FBI/UAI/696?lang=cs
http://ects.jcu.cz/predmet/UAI/736?lang=cs&statut=B
http://ects.jcu.cz/predmet/UAI/736?lang=cs&statut=B


Fakulta Studijní program Studijní obor Předmět Krátká anotace předmětu /webový odkaz Počet*

Fakulta informatiky Informatika (Nmgr.)
Bezpečnost informačních technologií, 
zaměření: Kybernetická bezpečnost http://www.fi.muni.cz/katalog2015/obory_html/mgr-bit-kb.xhtml.cs

Fakulta informatiky Informatika (Nmgr.)
Bezpečnost informačních technologií, 
zaměření: Security of information and 

communication technologies

http://www.fi.muni.cz/katalog2015/obory_html/mgr-bit-
sec.xhtml.cs

Fakulta informatiky
PA168 Postgraduate seminar on IT 

security and cryptography http://is.muni.cz/predmet/fi/PA168

Fakulta informatiky
DRPSEC Research project in 

computer security http://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2015/DRPSEC

Fakulta sociálních 
studií 

Politologie (Bc., 
Nmgr.)

Bezpečnostní a strategická studia

BSS107 Bezpečnostní hrozby a rizika 
ve 21. Století; BSS152 Kybernetická 
válka; BSS468 Vyspělé technologie a 

bezpečnost; BSS469 Kybernetická 
bezpečnost

https://is.muni.cz/predmet/fss/podzim2015/BSS107

Právnická 
fakulta/Fakulta 

informatiky

V rámci studijního 
programu Aplikovaná 
informatika; Právo a 

právní věda

Informatika ve veřejné správě; Právo
BVV03K Kyberkriminalita a 

kybernetická bezpečnost; MV735K 
Normativní systémy v kyberprostoru

https://is.muni.cz/predmet/law/jaro2016/BVV03K

CEITEC/Přírodovědeck
á fakulta akreditace

Plánovaný nový Ph.D. 
studijní program: 

Quantitative Biology 
and 

Cybernetics/Kvantitati
vní biologie a 
kybernetika

Program nebude primárně zaměřen 
na kybernetickou bezpečnost.

Masarykova univerzita

Seznam plánovaných programů, oborů, předmětů

http://www.fi.muni.cz/katalog2015/obory_html/mgr-bit-kb.xhtml.cs
http://www.fi.muni.cz/katalog2015/obory_html/mgr-bit-sec.xhtml.cs
http://www.fi.muni.cz/katalog2015/obory_html/mgr-bit-sec.xhtml.cs
http://is.muni.cz/predmet/fi/PA168
http://is.muni.cz/predmet/fi/podzim2015/DRPSEC


Fakulta Studijní program Studijní obor Předmět Krátká anotace předmětu /webový odkaz Počet*

Provozně ekonomická 
fakulta

Systémové inženýrství a 
informatika

Ekonomická 
informatika

Bezpečnost informačních 
systémů (BIS)

Poskytnout studentům základní znalosti z oblasti informační bezpečnosti IS/IT. 
Seznámit studenty s bezpečnostními riziky existujícími v IS/IT a s možnostmi jejich 
vyloučení. Vyložit princip hodnocení bezpečnosti IS a vysvětlit význam a obsah 
bezpečnostních norem.

http://is.mendelu.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=96879;lang=cz

14

Komprimace dat a 
kryptologie (KAS)

Orientace v oblasti teorie informace a komprimace, seznámení s metodami 
kryptografie a kryptoanalýzy. Student získá znalosti fungování specifických algoritmů 
a možnosti jejich použití pro ukrytí a zabezpečení informací.

https://is.mendelu.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=41432;lang=cz;design=102

14

Provozně ekonomická 
fakulta

Inženýrská informatika
Automatizace řízení 

a informatika
Bezpečnost informačních 

systémů (BIS)

Poskytnout studentům základní znalosti z oblasti informační bezpečnosti IS/IT. 
Seznámit studenty s bezpečnostními riziky existujícími v IS/IT a s možnostmi jejich 
vyloučení. Vyložit princip hodnocení bezpečnosti IS a vysvětlit význam a obsah 
bezpečnostních norem.

http://is.mendelu.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=96879;lang=cz

14

Komprimace dat a 
kryptologie (KAS)

Orientace v oblasti teorie informace a komprimace, seznámení s metodami 
kryptografie a kryptoanalýzy. Student získá znalosti fungování specifických algoritmů 
a možnosti jejich použití pro ukrytí a zabezpečení informací.

https://is.mendelu.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=41432;lang=cz;design=102

14

Inovace pro informatiky 
(IPI)

Orientace v oblasti teorie informace a komprimace, seznámení s metodami 
kryptografie a kryptoanalýzy. Student získá znalosti fungování specifických algoritmů 
a možnosti jejich použití pro ukrytí a zabezpečení informací.

https://is.mendelu.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=96441;lang=sk

14

Mendelova univerzita v Brně

Inovace pro informatiky 
(IPI)

14

Umožnit studentům dostatečně se orientovat v současném stavu vývoje IS/IT a 
v problémech s tím souvisejících, seznámit studenty s novými technologiemi IS/IT. 
Obsah předmětu je každoročně aktualizován tak, aby zahrnoval nejnovější trendy 
a náměty z oblasti komunikačních a informačních technologií.

https://is.mendelu.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=96441;lang=sk



Fakulta Studijní program Studijní obor Předmět Krátká anotace předmětu /webový odkaz Počet*
1802R013 Počítačová 
technika a její aplikace

1604R003 Monitorování 
životního prostředí

1702R023 Multimediální 
techniky

1802R013 Počítačová 
technika a její aplikace

1702R023 Multimediální 
techniky

FPF
B1702 Aplikovaná 

fyzika
1702R023 Multimediální 

techniky
Počítačové sítě a 

multimediální komunikace

Posluchači získá základní poznatky o instalaci a provozu systémů pro 
sdílení informací, systémů pro audio a video streaming, systémů pro 
audiokonferenci a videokonferenci.

http://ects.slu.cz/predmet/UF/MM516?lang=cs

12 x 1/2

FPF
B1702 Aplikovaná 

fyzika
1802R013 Počítačová 
technika a její aplikace

Počítačové sítě II

Posluchač získá základní poznatky o síťových protokolech a službách 
(OSPF, BGP4, Trafic shaping & QoS (IP Packet Prioritization), IGMP, 
VRRP, RSVP, IPSEC a VPN, NAT, PAT a DHCP, managementu sítě a 
směrování paketů na 2, 3 a 4 vrstvě.

http://ects.slu.cz/predmet/UF/0D151?lang=cs

12 x 2/2

FPF
B1702 Aplikovaná 

fyzika
1802R013 Počítačová 
technika a její aplikace

Počítačové sítě IV

Posluchač získá základní poznatky o instalaci a provozu konferenčních 
serverů a serverů pro týmovou práci, o instalaci a provozu systémů pro 
sdílení informací a týmovou práci, systémů pro audio a video 
streaming, systémů pro audiokonferenci a a videokonferenci.

http://ects.slu.cz/predmet/UF/0D153?lang=cs

12 x 1/2

FPF
B1702 Aplikovaná 

fyzika
1802R013 Počítačová 
technika a její aplikace

Komunikační protokoly, 
šifrování

Posluchač získá základní poznatky o síťových komunikačních 
protokolech a šifrování přenosu dat.

http://ects.slu.cz/predmet/UF/0D154?lang=cs

12 x 1/1

B1702 Aplikovaná 
fyzika

1802R013 Počítačová 
technika a její aplikace

Posluchač získá základní znalosti z návrhu a instalace datových sítí, 
prakticky si odzkouší postupy při realizaci a stavbě datových sítí. 
Součástí výuky jsou praktická cvičení

N1701 Fyzika
1701T055 Počítačová 

fyzika

http://ects.slu.cz/predmet/UF/0D202?lang=cs

FPF
B1702 Aplikovaná 

fyzika
1802R013 Počítačová 
technika a její aplikace

Bezpečnost počítačových 
sítí a PC

Předmět bude sloužit k získání vědomostí a praktických znalostí ze 
všech oblastí počítačové bezpečnosti. Posluchač získá základní 
poznatky o bezpečnosti sítí, operačních systémů a možnosti ochrany 
před jednotlivými druhy útoků.

http://ects.slu.cz/predmet/UF/0D160?lang=cs

12 x  1/2

Systémové 
inženýrství a 
informatika

Manažerská informatika

Ekonomika a 
management

Podniková ekonomika a 
management

Hospodářská politika 
a správa

Marketing a management

Ekonomika podnikání 
v obchodě a službách

Hotelnictví
Veřejná ekonomika a 

správa
Sociální management

Bankovnictví

Obchodně podnikatelská 
fakulta v Karviné

Systémové 
inženýrství a 
informatika

Manažerská informatika
Základy informačních 

technologií

Předmět poskytne základní i pokročilou orientaci v problematice 
informačních a komunikačních technologií (ICT) a konkrétně vazbu 
mezi hardwarem, softwarem a jejich implementací a využitím pro 
podporu činnosti firmy. (Přednáška č. 9: Bezpečnost. Bezpečnostní 
politika firmy. Autentizace. Autorizace. HW a SW bezpečnostní prvky. 
Kódování, šifrování, kryptografie. Počítačové viry, principy, rozdělení, 
antivirové programy)

http://ects.slu.cz/fakulty/OPF/INM/BPZIT?lang=cs

1

Slezská univerzita v Opavě

FPF
B1702 Aplikovaná 

fyzika

B1702 Aplikovaná 
fyzika

1802R013 Počítačová 
technika a její aplikace

Předmět seznámí se základy OS Windows, jeho instalací a fungování, 
dále budou seznámení se správou a instalací HW a SW pro OS 
Windows.

http://ects.slu.cz/predmet/UF/0D100?lang=cs

Předmět seznámí se základy OS Linux, jeho instalací a fungováním, dále 
budou seznámeni se správou a instalací HW v OS Linux.

http://ects.slu.cz/predmet/UF/0D101?lang=cs

Operační systémy v PC I - 
MS Windows

Operační systémy v PC II - 
Linux

12 x 1/2

12 x 2FPF

1

Předmět má za cíl seznámit studenty se základními pojmy z oblasti 
informatiky a naučit uživatelské ovládání počítače, práci s textovým 
editorem a softwarem pro tvorbu prezentací. (Přednáška č. 5: Ochrana 
počítače v počítačové síti. Bezpečnostní zásady práce s výpočetní 
technikou. Antivirové programy)

http://ects.slu.cz/fakulty/OPF/INM/BPZIE?lang=csGastronomie, 
hotelnictví a 

turismus

Obchodně podnikatelská 
fakulta v Karviné

Informatika pro ekonomy 
I

12 x 1/2

Počítačové sítě III

Počítačové sítě I

12 x 2/3

Posluchač získá základní poznatky o instalaci a administraci síťových 
operačních systémů (Windows, Novell, Linux a jejich vzájemné 
integraci), terminálových a webových serverů.

http://ects.slu.cz/predmet/UF/0D152?lang=cs

Posluchač získá základní poznatky o architektuře, typech a funkci 
počítačových sítí, síťových zařízeních, síťových protokolech a základních 
měřeních na sítích. Praktická cvičení jsou věnována instalaci, 
konfiguraci a správě základního síťového hardware.

http://ects.slu.cz/predmet/UF/0D250?lang=cs

Návrh a instalace 
datových sítí

12 x 1/2

FPF

FPF

FPF
B1702 Aplikovaná 

fyzika
1802R013 Počítačová 
technika a její aplikace

B1702 Aplikovaná 
fyzika

http://ects.slu.cz/predmet/UF/0D202?lang=cs


Obchodně podnikatelská 
fakulta v Karviné

Systémové 
inženýrství a 
informatika

Manažerská informatika Správa počítačových sítí

Studenti se v předmětu seznámí se základy funkce a správy 
počítačových sítí. Předmět klade velký důraz na propojenost síťové 
problematiky v jednotlivých fázích implementace a provozu. Během 
seminářů se studenti prakticky seznámí s možností správy síťových 
aplikací a služeb. (Přednášky č. 9-12: 9) Ověřování, autorizace a 
účtování služeb. Základní principy ověřování uživatelů a dohledávání 
bezpečnostních incidentů. Ochrany před prozrazením hesel při 
průchodu sítí. 10) Šifrování jako základ bezpečnosti. Možnosti a 
principy šifrovacích algoritmů. SSL/TLS. Principy prevence útoků. 11) 
Bezpečnost při provozu dat. Rozdělení bezpečnostních rizik. Fyzická 
bezpečnost, lidský faktor, zabezpečení dat a serverů zrcadlení, 
virtualizace. 12) Monitoring sítí jako základ předcházení problémům. 
Možnosti monitoringu malé firmy až po enterprise segment).

http://ects.slu.cz/fakulty/OPF/INM/BPSPS?lang=cs

4

Obchodně podnikatelská 
fakulta v Karviné

Systémové 
inženýrství a 
informatika

Manažerská informatika Informační systémy

Cílem předmětu je vysvětlení pojmů informační systém (IS) 
v návaznosti na informační technologie (IT). Jádrem předmětu je 
architektura informačního systému, její úloha v životním cyklu IS a její 
význam při návrhu a zavádění IS v podniku. Studenti se v předmětu 
seznámí s technologiemi a postupy, které uplatňují při vývoji a provozu 
IS. (Přenáška č. 11: Úvod do bezpečnosti IS a její úlohy v podniku. Prvky 
bezpečnosti. Kritické body. Bezpečností politika (cíle, mechanismy). 
Definice rizika, hrozby a infiltrace do IS)

http://ects.slu.cz/fakulty/FVP/UVSRP/CP069?lang=cs

1

Obchodně podnikatelská 
fakulta v Karviné

Systémové 
inženýrství a 
informatika

Manažerská informatika
Informační systémy ve 

veřejné správě

Cílem předmětu je doplnit znalosti posluchačů o problematiku 
pořizování a vývoje informačních systémů veřejné správy (ISVS), 
jakožto významného racionalizačního prvku fungovaní veřejné správy, 
standardů a legislativy ISVS. Dalším cílem předmětu je seznámit 
studenty s aktuálním vývojem v oblasti ISVS a jejich organizací. 
(Přednášky č.7 – 8: 7) Bezpečnost IS. Zajištění bezpečnosti. 
Kryptografie. Elektronický podpis. Datové schránky a jejich 
zabezpečení. 8) Identifikace, autentizace a autorizace. Identifikační 
doklady a jejich zabezpečení)

http://ects.slu.cz/fakulty/OPF/INM/PISV?lang=cs

2

Obchodně podnikatelská 
fakulta v Karviné

Systémové 
inženýrství a 
informatika

Manažerská informatika
Služby internetu a tvorba 

WWW

Cílem předmětu je prezentace služeb internetu a základních principů 
tvorby statistických a dynamických WWW stránek. (Přednáška č. 5: 
Bezpečnost na Internetu. Zachycení paketů. Šifrování. Bezpečnostní 
politika)

http://ects.slu.cz/fakulty/OPF/INM/BPSIW?lang=cs

2

FPF N1801 Informatika
2612T025 Informatika a 

výpočetní technika
Základy informační 

bezpečnosti

Předmět poskytne základní informace a umožní rozvíjet komplexní 
přehled o informační bezpečnosti, někdy též nazývaného "kybernetická 
bezpečnost". Důraz bude na pochopení základních principů tohoto 
bouřlivě se rozvíjejícho oboru, rozebrány budou možné přístupy k 
ochraně informací, a to v prostřední informačních systémů veřejné 
správy, soukromých společností, ale i na úrovni států.

http://ects.slu.cz/predmet/UI/N3065?lang=cs&rocnik=2&statut=A
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Fakulta Studijní program Studijní obor Předmět
Krátká anotace předmětu /webový 

odkaz
Počet*

Náplň předmětu je zaměřena na 
problematiku bezpečnosti 
informačních a komunikačních 
technologií a informačních systémů. 
Zabývá se také částečně problémy 
firemní bezpečnosti v oblasti IT. 
Předmět je koncipován jako 
přednášky navazující na předměty z 
oboru počítačových sítí a uvádějící 
posluchače do základní problematiky 
v oblasti bezpečnosti

14

http://tom.ujep.cz/predmet/KI/BIT?la
ng=cs&rocnik=3

Předmět je koncipován jako základní 
úvod do oblasti bezpečnosti 
informačních technologií s důrazem 
na základní pojmy, metody, principy a 
techniky používané v jednotlivých 
oblastech. Předmět popisuje 
systémové řízení bezpečnosti dat, 
jednotlivé analýzy i vhodná 
protiopatření. Rozebrány jsou různé 
druhy a principy hrozeb, nejběžnější 
obranné/ochranné technologie 
včetně obecného popisu základních 
metod ochrany dat a informací na 
úrovní sítí i samotného PC. Předmět 
objasňuje certifikační proces včetně 
principů eGovermentu a zmíní se i o 
standardech řízení bezpečnosti 
informací.

http://tom.ujep.cz/fakulty/PRF/KI/BET

Přírodovědecká fakulta Matematika
Matematika a její použití v 
přírodních vědách

Základy kryptologie

Kurs je zaměřený na získání základních 
znalostí z oblasti kryptologie, a to 
včetně základů klasické kryptologie. 
Zvláštní pozornost je pak věnována 
vybraným (v současnosti často 
používaným) symetrickým a 
asymetrickým kryptografickým 
algoritmům a hašovacím funkcím. 
Jednotlivé metody kryptografie jsou 
doplněny principy kryptoanalytických 
útoků.

http://tom.ujep.cz/fakulty/PRF/KI/KR
Y?lang=cs

14

Přírodovědecká fakulta Matematika
Matematika a její použití v 
přírodních vědách

Dependabilita informačních 
systémů

Kurz uvádí do problematiky 
dependability informačních systémů. 
V rámci kurzu budou podrobně 
vysvětleny otázky samokontroly a 
samodiagnostiky počítačových 
systémů. Kurz bude zaměřen zejména 
na spolehlivost a odolnost proti 
závadám informačních systémů.

http://tom.ujep.cz/predmet/KI/DIS?la
ng=cs&rocnik=3&statut=A

14

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí n. L.

Přírodovědecká fakulta Aplikovaná informatika
Informační systémy (studijní plán 

ve verzi A14)
Bezpečnostní technologie 14

Přírodovědecká fakulta Aplikovaná informatika Informační systémy (studijní plán 
ve verzi A13)

Bezpečnost IS/IT



Fakulta Studijní program Studijní obor Předmět Krátká anotace předmětu /webový odkaz Počet*

FF Filologie Srovnávací jazykověda
Úvod do kvantitativní 

lingvistiky

Seminář uvádějící účastníky do soudobé kvantitativní větve empirické lingvistiky. Po 
nahlédnutí do jejích epistemologických a metodologických východisek (nástrahy testování 
hypotéz, redukcionistického a funkcionálního modelování) a krátkém historickém exkurzu 
(Zipfův, Herdanův a Menzerathův zákon, synergetická lingvistika) následuje uvedení do 
komplexity, redundance a dalších pojmů teorie informace a jejich významu pro zkoumání 
jazyka a textů. Těžiště semináře je v modelování jazyka jakožto dynamicky stabilního 
sebeorganizujícího se systému pomocí buněčných automatů a víceagentových 
počítačových simulací. V rámci kybernetické bezpečnosti je seminář zaměřen na analýzu 
rizik, vytváření sítí (např. mezi pisateli), identifikaci pisatele apod.

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=ABO400882

13

FTVS Tělesná výchova a sport
Ochrana obyvatelstva se 
zaměřením na vzdělávání

Krizové řízení ve veřejné 
správě

Informace o kybernetické bezpečnosti jako jednoho z odvětví kritické infrastruktury ČR

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=PTUS179
1

This course provides students with the overall introduction to cyber security and its 
consequent impacts to the international relations.The course aims from the very basic 
technical basis of the cyber space to thorough analysis of the consequent influence of the 
whole new cyber realm to the international security. The course will help students in 
understanding of the dynamics in the actual international regime development which is 
based on a highly fluid, technical intangible, but very threatening new possible domain of 
future warfare. Students will be able to address threats in cyber space, evaluate them on 
the basis of international law, understand the dynamics of cyber warfare and other cyber 
related threats and will be able to draw ideas on the future possible development. 
Students will be aware about the technical conundrum of cyber security and will be able 
to actively draw national policy in the cyber security and cyber defense. 

http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JPM611&skr=2015

This course will focus on the sociology of technology related to the field of security 
studies. In the first part of the course the general literature on sociology of technology 
will be introduced and discussed with a particular emphasis put on the social 
construction of technology. In the second part, students will get acquainted with the 
debates dealing with the relation between technology and war, impact of technology on 
strategic thinking, as well as will reflect the current technology-driven debates within the 
strategic studies. Finally, the course will introduce the debates surrounding the impact of 
modern technologies on societies (e.g. role of virtuality, risk of surveillance).

http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JPM699&skr=2016

Bakalářské studium
http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/obory-bc.htm#toc-matematicke-metody-
informacni-bezpecnosti

Matematika viz též
http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/ok/m1a23.htm

Bakalářské studium
Matematika

Bakalářské studium
Matematika

Bakalářské studium

Matematika

Bakalářské studium
Matematika

Bakalářské studium
Matematika

Bakalářské studium
Matematika

http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/obory-nmgr.htm#toc-matematicke-metody-
informacni-bezpecnosti
viz též
http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/ok/m1b22.htm

MFF UK
Navazující magisterské 
studium Matematika

NMgr MMIB Složitost pro kryptografii
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=4504328af479d80c691be0922ba8e5e
e&tid=&do=predmet&kod=NMMB405

28

MFF UK
Navazující magisterské 
studium Matematika

NMgr MMIB Automaty a konvoluční kódy
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=4504328af479d80c691be0922ba8e5e
e&tid=&do=predmet&kod=NMMB401

28

MFF UK
Navazující magisterské 
studium Matematika

NMgr MMIB Číselné algoritmy
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=4504328af479d80c691be0922ba8e5e
e&tid=&do=predmet&kod=NMMB402

28

MFF UK
Navazující magisterské 
studium Matematika

NMgr MMIB Kryptoanalytické útoky
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=4504328af479d80c691be0922ba8e5e
e&tid=&do=predmet&kod=NMMB404

28

MFF UK
Navazující magisterské 
studium Matematika

NMgr MMIB
Zabezpečení síťových 

protokolů
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=4504328af479d80c691be0922ba8e5e
e&tid=&do=predmet&kod=NMMB501

28

PedF UK
B 7507 Specializace v 

pedagogice
Informační technologie se 
zaměřením na vzdělávání

OB2319512 Právo a 
management v oblasti ICT 

(**OKB2319512)
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=OB2319512 12

PedF UK
B 7507 Specializace v 

pedagogice
Technická a informační 

výchova
OB2319564 Management a 

ekonomika (**OKB2319564)
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=OB2319564 12

PedF UK
B 7507 Specializace v 

pedagogice

Informační technologie se 
zaměřením na vzdělávání 
(jednooborové studium)

OB1319503 Právo a 
management v oblasti ICT 

(**OKB1319503)
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=OB1319503 12

PedF UK
B 7504 Učitelství pro 

střední školy

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ 
Informační a komunikační 

technologie

ON23119001 Didaktický 
software a informační zdroje 

(**OKN2319011)
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=ON2319001 12

PedF UK
B 7504 Učitelství pro 

střední školy

Učitelství VVP pro ZŠ a SŠ 
Informační a komunikační 

technologie (jednooborové 
studium)

ON2319002 Datové a 
informační prostředí školy  

(**OKN2319012) 
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=OKN2319012 12

MFF UK
Navazující magisterské 
studium Matematika

Matematické metody 
informační bezpečnosti 

(NMgr MMIB)

MFF UK Bc MMIB Samoopravné kódy https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NMMB304 28

MFF UK Bc MMIB Teoretická kryptografie https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NMMB305 28

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NMMB301 14

MFF UK Bc MMIB Aplikovaná kryptografie 2 https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NMMB302 14

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NMMB201 21

MFF UK Bc MMIB Teorie čísel a RSA https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NMMB206 28

MFF UK
Matematické metody 

informační bezpečnosti (Bc 
MMIB)

FSV Politologie Bezpečnostní studia
JPM699 Security and 

Technology

MFF UK Bc MMIB Kryptografické systémy

MFF UK Bc MMIB Aplikovaná kryptografie 1

*  Počet přednášek/semestr – tematice věnována poměrná část předmětů
**Předměty v kombinované formě - tematice věnována poměrná část předmětů

Univerzita Karlova

JPM611 Cyber Security and 
International Relations

Bezpečnostní studiaPolitologieFSV

http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JPM611&skr=2015
http://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=JPM699&skr=2016
http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/obory-bc.htm#toc-matematicke-metody-informacni-bezpecnosti�
http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/obory-bc.htm#toc-matematicke-metody-informacni-bezpecnosti�
http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/ok/m1a23.htm
http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/obory-nmgr.htm#toc-matematicke-metody-informacni-bezpecnosti�
http://www.mff.cuni.cz/studium/uchazec/obory-nmgr.htm#toc-matematicke-metody-informacni-bezpecnosti�
http://www.mff.cuni.cz/studium/bcmgr/ok/m1b22.htm
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=4504328af479d80c691be0922ba8e5ee&tid=&do=predmet&kod=NMMB405
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=4504328af479d80c691be0922ba8e5ee&tid=&do=predmet&kod=NMMB405
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=4504328af479d80c691be0922ba8e5ee&tid=&do=predmet&kod=NMMB401
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=4504328af479d80c691be0922ba8e5ee&tid=&do=predmet&kod=NMMB401
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=4504328af479d80c691be0922ba8e5ee&tid=&do=predmet&kod=NMMB402
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=4504328af479d80c691be0922ba8e5ee&tid=&do=predmet&kod=NMMB402
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=4504328af479d80c691be0922ba8e5ee&tid=&do=predmet&kod=NMMB404
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=4504328af479d80c691be0922ba8e5ee&tid=&do=predmet&kod=NMMB404
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=4504328af479d80c691be0922ba8e5ee&tid=&do=predmet&kod=NMMB501
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?id=4504328af479d80c691be0922ba8e5ee&tid=&do=predmet&kod=NMMB501
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=OB2319512
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=OB2319564
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=OB1319503
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=ON2319001
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=OKN2319012
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NMMB304
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NMMB305
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NMMB301
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NMMB302
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NMMB201
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?do=predmet&kod=NMMB206


Cílem předmětu je seznámit studenty se základními aspekty práva elektronických 
komunikací. Výuka by měla rozšířit znalosti studentů z oblasti správního práva pro 
relativně úzkou avšak v praxi velmi významnou aplikační  oblast elektronických 
komunikací. Pozornost ve výuce bude věnována zejména otázkám provozování 
komunikačních činností a ochrany spotřebitele v oblasti telekomunikací, jakož i širším 
problémům analýzy relevantních trhů a univerzální služby. Dostatečná pozornost bude 
věnována i řešení sporů v oblasti telekomunikací. Předmět je vhodným doplňkem 
studentům absolvujícím předmět úvod dod práva informačních a komunikačních 
technologií I. a II. 

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?tid=&do=predmet&kod=HV2087 
Nejprve budou studenti seznámeni s působností práva v kyberprostoru a s 
aplikovatelností práva na delokalizované právní vztahy. Předmětu bude dále obsahovat 
rozbor, jak se právo vypořádává s identifikací subjektů v kyberprostoru a přičitatelnosti 
právního jednání elektronickým agentům. Na tuto problematiku naváže seznámení s 
právní úpravou elektronického podpisu. Další přednášky budou věnovány smluvnímu 
právu - nejprve uzavírání smluv po internetu a jejich závaznosti, dále pak bude pozornost 
věnována specifickým otázkám elektronického obchodování. Studenti se například naučí, 
jak koncipovat právní dokumenty pro elektronické obchody. Otázky smluvního práva 
budou zakončeny analýzou problémů, kterým by právník v praxi měl věnovat pozornost 
při sepisování smluv z oblasti informačních technologií (smlouva o vývoji software, 
implementační smlouva, SLA). Studenti budou dále seznámeni s právní povahou software 
a možností jeho ochrany. Během přednášek budou představeny licenční smlouvy, a to jak 
smlouvy na komerční placený software tak veřejné licence včetně creative commons a 
GPL. Jedna z přednášek bude věnována též odpovědnosti poskytovatelů služeb 
informační společnosti podle zák. č. 480/2004 Sb. a české a evropské judikatuře k tomuto 
tématu. V souvislosti s tímto tématem se předmět dotkne i vysoce aktuálního tématu 
porušování autorských práv na internetu a to včetně rozboru aktuálních rozsudku 
zahraničních soudů a Soudního dvora Evropské unie. Následovat budou přednášky o 
marketingu na internetu (včetně úpravy spamu), doménách a doménových sporech. 
Výuka bude zakončena prezentací studentských prací a diskusí nad aktuálními tématy 
práva a informačních technologií.
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?tid=&do=predmet&kod=HV2088 

Cílem předmětu je představit studentům soukromoprávní otázky, které v právu vznikají v 
souvislostí s rozvojem informačních a komunikačních technologií. Přednášky budou 
zahrnovat zejména řešení praktických právních problémů a rozbory reálných příkladů z 
praxe. https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?tid=&do=predmet&kod=HV2089 

1. E-government I
2. E-government II
3. Nařízení eIDAS  
4. Ochrana dat 
5. Umělá inteligence a právo 
6. E-finance, e-banking 
7. Aktuální problémy telekomunikačního práva 
8. Kyberkriminalita 
9. Vyšetřování trestné činnosti v oblasti informačních technologií 
10. Internet a lidská práva
11. Prezentace studentských prací 

PedF UK
B 7507 Specializace v 

pedagogice

Informační technologie se 
zaměřením na vzdělávání 
(jednooborové studium)

Legislativa v oblasti ICT a 
kybernetická bezpečnost ** 

dtto
Nově plánovaný předmět 12

PedF UK
N7504 Učitelství pro 

střední školy
Společný základ Psychologie virtuálního světa Nově plánovaný předmět 12

PedF UK
B 7507 Specializace v 

pedagogice

7507R031 Výchova ke 
zdraví se zaměřením na 

vzdělávání

Ochrana člověka za 
mimořádných událostí

Obsahově inovovaný předmět 12

Právnická Právo a právní věda Právo
Kybernetické hrozby a 

bezpečnost

Předmět by měl být zaměřen na vzdělávání budoucích právníků v oblasti kybernetických 
hrozeb (jakou jsou např. útoky proti důvěrnosti, integritě, dostupnosti, počítačových dat a 
systémů) a kybernetické bezpečnosti, zejména s ohledem na zákon č. 181/2014 Sb., o 
kybernetické bezpečnosti. Cyklus přednášek by měl zahrnovat jak teoretický vstup do 
problematiky tak i zprostředkování poznatků z praxe. Předpokládá se proto i zapojení 
externistů a spolupráce s NBÚ.

12x2

12x2
Právo informačních a 

komunikačních technologií I
PrávoPrávo a právní vědaPrávnická

Právnická Právo a právní věda Právo
Právo elektronických 

komunikací
12x2

Seznam plánovaných programů, oborů, předmětů

Právo informačních a 
komunikačních technologií II

PrávoPrávo a právní vědaPrávnická 12x2

https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?tid=&do=predmet&kod=HV2087
https://is.cuni.cz/studium/predmety/index.php?tid=&do=predmet&kod=HV2088


Fakulta
Studijní 
program

Studijní 
obor

Předmět Krátká anotace předmětu /webový odkaz Počet*

Přírodovědecká 
fakulta UP

Kybernetické (ne)bezpečí Jedná se o celouniverzitní 
předmět typu C

(volitelný), který je zajištěn ve spolupráci
s Národním centrem kybernetické bezpečnosti NBÚ

http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-
dokumenty/Zpravodaj/2015/13-
1_Sylabus_Kyberneticke_nebezpeci.pdf

1
seme str/

Pedagogická fakulta 
UP

CŽV: kurzy k prohlubování znalostí z oblasti rizikového 
chování na internetu.

http://ccv.upol.cz/cz/rubriky/kurzy-celozivotniho-
vzdelavani/

Univerzita Palackého v Olomouci

http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2015/13-1_Sylabus_Kyberneticke_nebezpeci.pdf
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2015/13-1_Sylabus_Kyberneticke_nebezpeci.pdf
http://www.prf.upol.cz/fileadmin/user_upload/PrF-dokumenty/Zpravodaj/2015/13-1_Sylabus_Kyberneticke_nebezpeci.pdf
http://ccv.upol.cz/cz/rubriky/kurzy-celozivotniho-vzdelavani/
http://ccv.upol.cz/cz/rubriky/kurzy-celozivotniho-vzdelavani/


Fakulta Studijní program Studijní obor Předmět Krátká anotace předmětu /webový odkaz Počet*

ÏII. ročník, letní semestr, povinný předmět – přehled vývoje  
problematiky a současné technologie, možné perspektivy  
rozvoje systémů

http://ects.upce.cz/fakulty/FEI/KIT/IBIS?lang=cs

Informační technologie
Informační technologie 

1802T007
Bezpečnost počítačových sítí 

(KIT/IPBS)

I. ročník, NMgr., zimní semestr, volitelný. Prohloubení znalostí 
z předmětu z Bc. studia. Předmět je doplněný certifikovaným 
kurzem Cisco Security.

http://ects.upce.cz/fakulty/FEI/KIT/IBPS?lang=cs

Univerzita Pardubice

Fakulta 
elektrotechniky a 
informatiky - FEI

Informační technologie
Informační technologie 

1802R007 (Bc.)
Bezpečnost informačních 

systémů (KIT/IBIS)

http://ects.upce.cz/fakulty/FEI/KIT/IBIS?lang=cs


Fakulta Studijní program Studijní obor Předmět Krátká anotace předmětu /webový odkaz Počet*

Předmět se zabývá bezpečností informací, jejich ceně a strategickém významu. Studenti se 
seznámí s kybernetickými riziky ohrožující současné informační systémy.

https://stag-
ws.utb.cz/ws/php/simple/index.php?screen=predmet&pracZkr=AUIUI&zkrPredm=A6BIS

3902R052 - 
Informační a řídicí 
technologie (Bc. 

stupeň)

https://stag-
ws.utb.cz/ws/php/simple/index.php?screen=predmet&pracZkr=AUIUI&zkrPredm=A3KRY

Cílem kurzu je seznámit studenty s funkčními principy a mechanismy na nichž fungují 
moderní operační systémy. Důraz je kladen na bezpečnost operačních systémů. 

https://stag-
ws.utb.cz/ws/php/simple/index.php?screen=predmet&pracZkr=AUPKS&zkrPredm=A3OSB

1802T007 - 
Informační 
technologie

3902T045 - 
Počítačové a 

komunikační systémy

7504T077 - Učitelství 
informatiky pro 

střední školy  (Mgr. 
stupeň)

https://stag-
ws.utb.cz/ws/php/simple/index.php?screen=predmet&pracZkr=AUIUI&zkrPredm=A9BIS

Předmět je obsahově stejný jako výše jmenovaný a je vyučován v anglickém jazyce. 

https://stag-
ws.utb.cz/ws/php/simple/index.php?screen=predmet&pracZkr=AUIUI&zkrPredm=A9BIS

3902T039 - 
Bezpečnostní 

technologie, systémy 
a management

http://ects.utb.cz/fakulty/FAI/AUBI/A8BOI?lang=cs

3902T039 - 
Bezpečnostní 

technologie, systémy 
a management

http://ects.utb.cz/fakulty/FAI/AUBI/A8BOI?lang=en

3902T039 - 
Bezpečnostní 

technologie, systémy 
a management 

https://stag-
ws.utb.cz/ws/php/simple/index.php?screen=predmet&pracZkr=AUIUI&zkrPredm=A7PVB

Předmět představuje úvod do kybernetické bezpečnosti. Zaměřuje se především na 
problematiku forenzních technologií používaných při získávání digitálních stop a důkazů. 
Součástí je také nezbytné právní minimum pro nakládání s digitálními stopami a pro jejich 
zajišťování. Studenti se seznámí s metodami pro získávání, analýzu a uchovávání digitálních 
stop. 

14/14

https://stag-
ws.utb.cz/ws/php/simple/index.php?screen=predmet&pracZkr=AUIUI&zkrPredm=A9KYB

FAI
B3902 Inženýrská 

informatika 

3902V023 - 
Inženýrská 

informatika (Ph.D. 
stupeň)

AUIUI/AWBOI 
Bezpečnostní 
technologie 

ochrany 
informačních 

systémů

Cílem předmětu je zvýšení povědomí studentů o ceně informací a jejich strategickém 
významu ve znalostní společnosti. 

6.VI

https://stag-
ws.utb.cz/ws/php/simple/index.php?screen=predmet&pracZkr=AUIUI&zkrPredm=AWBOI

FLKŘ
B3909 Procesní 

inženýrství
3909R011 Ovládání 

rizik

LUKR / L2RBI 
Bezpečnost 
informací

Předmět seznamuje studenty s možnostmi zabezpečení informačních technologií. Rozsah 
učiva zahrnuje oblast informačních systémů (data, informace, měření informace, proces 
zpracování dat), informačních zdrojů, možnosti komunikace, ochranu informací (utajované 
skutečnosti, ochrana osobních údajů, elektronický podpis a certifikační autorita, svobodný 
přístup k informacím, počítačová kriminalita) a systémovou integraci do oblastí krizového 
řízení (modernizace administrativy, uživatelské informační kiosky, internet ve veřejné správě, 
portály měst a obcí, e-government).

http://ects.utb.cz/predmet/LUOO/L2RBI/?lang=cs

14*3

FLKŘ
B3909 Procesní 

inženýrství
3909R011 Ovládání 

rizik

LUKR / LARBI 
Bezpečnost 
informací

Bezpečnost informací je atributem informační společnosti. Informace mají velkou cenu, ať už 
jde o technické know-how, obchodní informace nebo osobní údaje zaměstnanců, které je 
nutné chránit. Nezabezpečené informace mohou být pozměněny, zničeny nebo vyzrazeny 
nepovolaným. Bezpečnost informací se zabývá právě způsoby zajištění ochrany informací, 
normami a postupy v přístupech a zpracování a zásadami bezpečnostní politiky. Předmět si 
klade za cíl vzdělávat studenty bakalářského směru ve znalostech potenciálních ohrožení i 
ochraně informací v jakékoliv podobě. Studenti se seznámí s formami, způsoby ukládání, 
přenosu, manipulace a utajování informací. Dále se standardy orgánů státní správy i 
bezpečnostní politikou, certifikáty, přenosovými protokoly, informačními systémy pro řízení 
bezpečnosti i elektronickým podpisem. 

http://ects.utb.cz/predmet/LUOO/LARBI/?lang=cs

12

FLKŘ
B2825 Ochrana 

obyvatelstva
7401R012 Ochrana 

obyvatelstva

LUKR / L5OAI 
Aplikovaná 
informatika

Cílem výuky je poskytnout studentům základní teoretické zázemí v oblasti informačních a 
komunikačních technologií obecně a se zaměřením na bezpečnostní složky a krizové řízení. Umožní jim 
pochopit role informačních technologií v řídící a rozhodovací činnosti a orientovat je v produktech a 
technologiích zejména pro oblast krizového řízení a bezpečnost společnosti. Dále pak poskytnout 
studentům komplexní pohled na charakter, obsah, možnosti i nároky současných a budoucích 
informačních systémů, zajistit pochopení širších souvislostí rozvoje a provozu informačních 
systémů.Připraví studenty na změny ve způsobech řízení vyvolané rozvojem informačních a 
komunikačních technologií a poskytne jim potřebné vstupní praktické zkušenosti s vybranými typy 
informačních a komunikačních technologií, a to nejen na úrovni kancelářských produktů, ale i na úrovni 
odpovídajících aplikací se zaměření na bezpečnostní složky a veřejnou správu. Zajistí schopnost 
orientovat se a podílet se na rozvoji informačních systémů a efektivně kooperovat a komunikovat se 
specialisty v oblasti informačních a komunikačních technologií zejména pro oblast bezpečnosti 
společnosti. Studenti získají vědomosti z následujících oblastí: 1) Základní pojmy a terminologie, ochrana 
informací. 2) Základní pojmy z oblasti kvalifikovaného zpracování dat pro vybrané cíle. 3) Základní 
znalosti o informačních systémech bezpečnostních složek (Policie ČR a AČR) 4) Základní znalosti o 
informačních systémech krizové řízení a znalosti praktické aplikace ve veřejné a státní správě a v 
Integrovaném záchranném systému.

https://stag-ws.utb.cz/ws/php/simple/index.php?screen=predmet&pracZkr=LUKR&zkrPredm=L5OAI

14.II

FLKŘ
B3909 Procesní 

inženýrství
3909R011 Ovládání 

rizik

LUKR / LBRAI 
Aplikovaná 

informatika pro 
krizové řízení

Cílem výuky je poskytnout studentům základní teoretické zázemí v oblasti informačních a 
komunikačních technologií obecně a se zaměřením na bezpečnostní složky a krizové řízení a 
připravit je na změny ve způsobech řízení vyvolané rozvojem informačních a komunikačních 
technologií a poskytnout jim potřebné vstupní praktické zkušenosti s vybranými typy 
informačních a komunikačních technologií, a to nejen na úrovni kancelářských produktů, ale i 
na úrovni odpovídajících aplikací se zaměřením na bezpečnostní složky a veřejnou správu.

http://ects.utb.cz/predmet/LUOO/LBRAI/?lang=cs

16

14.VI

14.XI
AUIUI/A7PVB 

Počítačové viry a 
bezpečnost

B3902 Inženýrská 
informatika 

FAI
1802T007 - 
Informační 

technologie (Mgr. 
stupeň)

Předmět je obsahově stejný jako výše jmenovaný a je vyučován v anglickém jazyce. 

FAI

FAI
B3902 Inženýrská 

informatika 3902T048 - 
Integrované systémy 

v budovách (Mgr. 
stupeň 

AUBI/A8BOI 
Security 

Technologies of 
Information 

Systems 
Protection

14.X

AUIUI / A9BIS 
Bezpečnost 

informačních 
systémů

B3902 Inženýrská 
informatika

Cílem předmětu je bezpečnost informačních systémů a definování současných kybernetických 
rizik ohrožujících současné informační systémy. Studenti se naučí prakticky realizovat 
bezpečnostní politiku organizace v úzké vazbě na bezpečnostní dekompozici informačního 
systému. 

AUBI/A8BOI 
Bezpečnostní 
technologie 

ochrany 
informačních 

systémů

3902T048 - 
Integrované systémy 

v budovách (Mgr. 
stupeň)

B3902 Inženýrská 
informatika 

3902R039 - 
Bezpečnostní 

technologie, systémy 
a management (Bc. 

stupeň)

AUIUI / A6BIS 
Bezpečnost 
informací

AUIUI / A3KRY 
Kryptologie

FAI

14.I

AUPKS / A3OSB 
Operační systémy 

a jejich 
bezpečnost

3902R039 - 
Bezpečnostní 

technologie, systémy 
a management (Bc. 

stupeň)

FAI
B3902 Inženýrská 

informatika

3902R039 - 
Bezpečnostní 

technologie, systémy 
a management (Bc. 

stupeň)

FAI

AUIUI / A9BIS 
Security of 

Information 
Systems

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Cílem kurzu je získání poznatků o základech kryptografie a steganografie, zejména o 
metodách šifrování, ukrývání a verifikaci dat. Student získá znalosti o principech klasických i 
moderních šifrovacích systémů, o současně využívaných metodách pro zabezpečený přenos a 
verifikaci dat, a o technikách ukrývání a detekci skryté informace v multimediálních datových 
souborech. 

14.II

14.X

Cílem předmětu je získání přehledu o bezpečnostních technologiích aplikovaných v 
informačních systémech a to jak z hlediska místních lokálních sítí malých informačních 
systémů, tak i v podmínkách rozsáhlých systémů. Seznámení se s technologií pro bezpečný 
vzdálený přístup, vytváření virtuálních sítí a jejich bezpečnost. 

14.X

1802T007 - 
Information 

techlonogy (Mgr. 
stupeň)

B3902 Engineering 
Informatics

FAI

14.VI

FAI
B3902 Inženýrská 

informatika

B3902 Inženýrská 
informatika

Cílem předmětu je uvedení do problematiky počítačové bezpečnosti. Posluchač by měl po 
absolvování rozumět principům činnosti počítačových virů a jejich klasifikace, obranným 
strategiím virů, tvorbě a automatickému generování virů, problematice spamu, pishingu, 
hackingu apod.  

FAI
B3902 Inženýrská 

informatika 

3902T039 - 
Bezpečnostní 

technologie, systémy 
a management (Mgr. 

stupeň)

AUIUI/A9KYB 
Kybernetická 
bezpečnost

https://stag-ws.utb.cz/ws/php/simple/index.php?screen=predmet&pracZkr=AUIUI&zkrPredm=A6BIS
https://stag-ws.utb.cz/ws/php/simple/index.php?screen=predmet&pracZkr=AUIUI&zkrPredm=A6BIS
https://stag-ws.utb.cz/ws/php/simple/index.php?screen=predmet&pracZkr=AUIUI&zkrPredm=A3KRY
https://stag-ws.utb.cz/ws/php/simple/index.php?screen=predmet&pracZkr=AUIUI&zkrPredm=A3KRY


FLKŘ
B3953 Bezpečnost 

společnosti

3904R031 Řízení 
environmentálních 

rizik

LUKR / L2EAI 
Aplikovaná 

informatika v 
krizovém řízení

Cílem výuky je poskytnout studentům základní teoretické zázemí v oblasti informačních a 
komunikačních technologií obecně a se zaměřením na bezpečnostní složky a krizové řízení a 
připravit je na změny ve způsobech řízení vyvolané rozvojem informačních a komunikačních 
technologií a poskytnout jim potřebné vstupní praktické zkušenosti s vybranými typy 
informačních a komunikačních technologií, a to nejen na úrovni kancelářských produktů, ale i 
na úrovni odpovídajících aplikací se zaměřením na bezpečnostní složky a veřejnou správu.

https://stag-
ws.utb.cz/ws/php/simple/index.php?screen=predmet&pracZkr=LUKR&zkrPredm=L2EAI

14.II

FLKŘ
B3909 Procesní 

inženýrství
3909R011 Ovládání 

rizik

LUKR / L3ROB 
Ochrana a 

bezpečnost 
objektů a osob

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy problematiky ochrany osob a majetku všemi 
v současnosti známými technickými a organizačními prostředky. Obsahem předmětu je 
vymezení základních pojmů, druhy nebezpečí a jejich charakteristika, zákonná úprava 
ochrany života a majetku, státní institucionální systém, služební poměry, soukromé 
bezpečnostní služby, bezpečnostní management organizace. Studenti se seznámí s 
bezpečnostním projektem, ochranou utajovaných skutečností a osobních dat, komerčním 
zpravodajstvím, režimovou ochranou, typy mechanických zabezpečovacích systémů a riziky 
spojených s jejich možným překonáním, snímači a detektory EZS pro vnitřní a vnější použití, 
technické prostředky fyzické ochrany, detekčními a rentgenovými prostředky ochrany 
objektu, prostředky a metodami používanými bezpečnostními službami.

http://ects.utb.cz/predmet/LUOO/L3ROB/?lang=cs

14*4

FLKŘ
B3909 Procesní 

inženýrství
3909R011 Ovládání 

rizik

LUOO/LUOO/
LBROB

Ochrana a 
bezpečnost 

objektů a osob

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy problematiky ochrany osob a majetku všemi 
v současnosti známými technickými a organizačními prostředky. Obsahem předmětu je 
vymezení základních pojmů, druhy nebezpečí a jejich charakteristika, zákonná úprava 
ochrany života a majetku, státní institucionální systém, služební poměry, soukromé 
bezpečnostní služby, bezpečnostní management organizace. Studenti se seznámí s 
bezpečnostním projektem, ochranou utajovaných skutečností a osobních dat, komerčním 
zpravodajstvím, režimovou ochranou, typy mechanických zabezpečovacích systémů a riziky 
spojených s jejich možným překonáním, snímači a detektory EZS pro vnitřní a vnější použití, 
technické prostředky fyzické ochrany, detekčními a rentgenovými prostředky ochrany 
objektu, prostředky a metodami používanými státními bezpečnostními službami.

http://ects.utb.cz/predmet/LUOO/LBROB/?lang=cs

20

FLKŘ
B3909 Procesní 

inženýrství
3909R011 Ovládání 

rizik

LUKR / L4RAI 
Aplikovaná 

informatika pro 
krizové řízení

Cílem výuky je poskytnout studentům základní teoretické zázemí v oblasti informačních a 
komunikačních technologií obecně a se zaměřením na bezpečnostní složky a krizové řízení a 
připravit je na změny ve způsobech řízení vyvolané rozvojem informačních a komunikačních 
technologií a poskytnout jim potřebné vstupní praktické zkušenosti s vybranými typy 
informačních a komunikačních technologií, a to nejen na úrovni kancelářských produktů, ale i 
na úrovni odpovídajících aplikací se zaměřením na bezpečnostní složky a veřejnou správu.

http://ects.utb.cz/predmet/LUOO/L4RAI/?lang=cs

14*3

FLKŘ
B3909 Procesní 

inženýrství
3909R011 Ovládání 

rizik

LUKR/
L4RKB

Kybernetická 
bezpečnost

Cílem je osvojení základních principů systémového a kybernetického přístupu k nově pojaté 
kybernetické bezpečnosti aplikovatelné pro praxi, zahrnující také informační a komunikační technologie 
(ICT - informační aktiva, která mají důležitou roli v informační a v budoucnu ve znalostní společnosti). 
Dále systémové vyjádření kybernetického modelu bezpečnosti pro reálný systém při aplikacích 
profesního inženýrství a k možné identifikaci zranitelných míst informačních aktiv. Pochopení logiky 
aplikací kybernetického zákona pro reálné prostředí jako kybernetického modelu a jeho dílčích 
podsystémů při vyjadřování a možném odhalování kybernetických útoků a také možného ovládání rizik 
pro krizová řešení v kyberprostoru aplikací kybernetické bezpečnosti například kyberhrozby vnímané 
dnes nesystémově jako finanční ztráty v elektronickém bankovnictví (e-banking), ztráty a zneužití 
osobních dat v elektronickém podsystému státní a veřejné správy (e-government), narušení 
elektronického podnikání (e-business), znemožnění rozvoje elektronických obchodů a obchodování (e-
commerce, e-shop na Internetu apod.) nebo při užití kyberterorismu v oblasti aktivit organizovaného 
zločinu nebo šíření desinformací v kybernetické válce. Důležitou součástí bude také pochopení role 
nutných systémových integrací prostředků bezpečnosti v kyberprostoru a předcházení jejich možného 
zneužívání k průmyslové, vojenské, ekonomické (logistické) a politické špionáži. 
Výklad se opírá o využívání vybraných teoretických základů informací, informatiky, aplikované 
matematiky, operačního výzkumu, metod kybernetiky, tvorby modelů a modelování reálných systémů, 
kryptografie, robotiky a základních principů umělé inteligence a také základní orientace studentů v 
současných aplikacích informačních technologií (IT) ve studovaném oboru s ohledem na uživatelské 
prostředí informačních a komunikačních technologií (ICT) a informační bezpečnosti (HW a SW) a užití 
inteligentních ICT a počítačových sítí v dynamice vývoje nových prostředků například bezpilotních 
prostředků a jejich logistické funkce v prostředí aplikací kybernetické bezpečnosti.

http://ects.utb.cz/predmet/LUKR/L4RKB/?lang=cs

14*4

FLKŘ
B3909 Procesní 

inženýrství
3909R011 Ovládání 

rizik

LUKR/
LBRKB

Kybernetická 
bezpečnost

Cílem je osvojení základních principů systémového a kybernetického přístupu k nově pojaté 
kybernetické bezpečnosti aplikovatelné pro praxi, zahrnující také informační a komunikační technologie 
(ICT - informační aktiva, která mají důležitou roli v informační a v budoucnu ve znalostní společnosti). 
Dále systémové vyjádření kybernetického modelu bezpečnosti pro reálný systém při aplikacích 
profesního inženýrství a k možné identifikaci zranitelných míst informačních aktiv. Pochopení logiky 
aplikací kybernetického zákona pro reálné prostředí jako kybernetického modelu a jeho dílčích 
podsystémů při vyjadřování a možném odhalování kybernetických útoků a také možného ovládání rizik 
pro krizová řešení v kyberprostoru aplikací kybernetické bezpečnosti například kyberhrozby vnímané 
dnes nesystémově jako finanční ztráty v elektronickém bankovnictví (e-banking), ztráty a zneužití 
osobních dat v elektronickém podsystému státní a veřejné správy (e-government), narušení 
elektronického podnikání (e-business), znemožnění rozvoje elektronických obchodů a obchodování (e-
commerce, e-shop na Internetu apod.) nebo při užití kyberterorismu v oblasti aktivit organizovaného 
zločinu nebo šíření desinformací v kybernetické válce. Důležitou součástí bude také pochopení role 
nutných systémových integrací prostředků bezpečnosti v kyberprostoru a předcházení jejich možného 
zneužívání k průmyslové, vojenské, ekonomické (logistické) a politické špionáži. 
Výklad se opírá o využívání vybraných teoretických základů informací, informatiky, aplikované 
matematiky, operačního výzkumu, metod kybernetiky, tvorby modelů a modelování reálných systémů, 
kryptografie, robotiky a základních principů umělé inteligence a také základní orientace studentů v 
současných aplikacích informačních technologií (IT) ve studovaném oboru s ohledem na uživatelské 
prostředí informačních a komunikačních technologií (ICT) a informační bezpečnosti (HW a SW) a užití 
inteligentních ICT a počítačových sítí v dynamice vývoje nových prostředků například bezpilotních 
prostředků a jejich logistické funkce v prostředí aplikací kybernetické bezpečnosti.

http://ects.utb.cz/predmet/LUKR/LBRKB/?lang=cs

12

FLKŘ
B3909 Procesní 

inženýrství
3909R011 Ovládání 

rizik

LUOO/
L4RKP

Krizové a havarijní 
plánování

Cílem předmětu je poskytnout studentům soubor informací o problematice krizového a havarijního 
plánování v jeho komplexu, teoretických a metodologických základech, interdisciplinárních vazbách a 
právním ukotvení. Následně je pozornost zaměřena na problematiku jejich tvorby, identifikaci prvků 
plánů, jejich strukturu, dokumentaci a vazby mezi nimi, jakož i na zajištění jejich interoperability a 
standardizaci. V teoreticko-praktických výstupech je pozornost zaměřena na problematiku využití 
krizových a havarijních plánů v organizacích, institucích státní správy a samosprávy.

http://ects.utb.cz/predmet/LUOO/L4RKP/?lang=cs

14*4

FLKŘ
B3909 Procesní 

inženýrství
3909R011 Ovládání 

rizik

LUOO/
LBRKH

Krizové a havarijní 
plánování

Cílem předmětu je poskytnout studentům soubor informací o problematice krizového a havarijního 
plánování v jeho komplexu, teoretických a metodologických základech, interdisciplinárních vazbách a 
právním ukotvení. V teoreticko-praktických výstupech je pozornost zaměřena na problematiku tvorby, 
hierarchii a využití krizových a havarijních plánů v organizacích, institucích státní správy a samosprávy, 
na identifikaci prvků plánů, jejich strukturu, dokumentaci a vazby mezi nimi, jakož i na zajištění jejich 
interoperability a standardizaci.

http://ects.utb.cz/predmet/LUOO/LBRKH/?lang=cs

20

FLKŘ
B2825 Ochrana 

obyvatel0073tva
7401R012 Ochrana 

obyvatelstva

LUKR / L2CAI 
Aplikovaná 
informatika

Cílem výuky je poskytnout studentům základní teoretické zázemí v oblasti informačních a 
komunikačních technologií obecně a se zaměřením na bezpečnostní složky a krizové řízení. 
Umožní jim pochopit role informačních technologií v řídící a rozhodovací činnosti a orientovat je v 
produktech a technologiích zejména pro oblast krizového řízení a bezpečnost společnosti. Dále pak 
poskytnout studentům komplexní pohled na charakter, obsah, možnosti i nároky současných 
a budoucích informačních systémů, zajistit pochopení širších souvislostí rozvoje a provozu informačních 
systémů. 
Připraví studenty na změny ve způsobech řízení vyvolané rozvojem informačních a komunikačních 
technologií a poskytne jim potřebné vstupní praktické zkušenosti s vybranými typy informačních a 
komunikačních technologií, a to nejen na úrovni kancelářských produktů, ale i na úrovni odpovídajících 
aplikací se zaměřením na bezpečnostní složky a veřejnou správu. Zajistí schopnost orientovat se a 
podílet se na rozvoji informačních systémů a efektivně kooperovat a komunikovat se specialisty v 
oblasti informačních a komunikačních technologií zejména pro oblast bezpečnosti společnosti. 
Studenti získají vědomosti z následujících oblastí: 
- základní pojmy a terminologie, ochrana informací, 
- základní pojmy z oblasti kvalifikovaného zpracování dat pro vybrané cíle, 
- základní znalosti o informačních systémech bezpečnostních složek (Policie ČR a AČR), 
- základní znalosti o informačních systémech krizového řízení a znalosti z praktické aplikace ve veřejné a 
státní správě a v Integrovaném záchranném systému.

http://ects.utb.cz/predmet/LUOO/L2CAI/?lang=cs

14*4



FLKŘ
B2825 Ochrana 

obyvatelstva
7401R012 Ochrana 

obyvatelstva

LUOO/
L4COM

Ochrana osob a 
majetku

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy problematiky ochrany osob a majetku všemi v 
současnosti známými technickými a organizačními prostředky. Obsahem předmětu je vymezení 
základních pojmů, druhy nebezpečí a jejich charakteristika, zákonná úprava ochrany života a majetku, 
státní institucionální systém, služební poměry, soukromé bezpečnostní služby, bezpečnostní 
management organizace. Studenti se seznámí s bezpečnostním projektem, ochranou utajovaných 
skutečností a osobních dat, komerčním zpravodajstvím, režimovou ochranou, typy mechanických 
zabezpečovacích systémů a riziky spojených s jejich možným překonáním, snímači a detektory EZS pro 
vnitřní a vnější použití, technické prostředky fyzické ochrany, detekčními a rentgenovými prostředky 
ochrany objektu, prostředky a metodami používanými bezpečnostními službami.

http://ects.utb.cz/predmet/LUOO/L4COM/?lang=cs

14*3

FLKŘ
B3953 Bezpečnost 

společnosti

3904R031 
Řízení 

environmentálních 
rizik

LUKR / L2EAI 
Aplikovaná 
informatika 

Cílem výuky je poskytnout studentům základní teoretické zázemí v oblasti informačních a 
komunikačních technologií obecně a se zaměřením na bezpečnostní složky a krizové řízení a připravit je 
na změny ve způsobech řízení vyvolané rozvojem informačních a komunikačních technologií a 
poskytnout jim potřebné vstupní praktické zkušenosti s vybranými typy informačních a komunikačních 
technologií, a to nejen na úrovni kancelářských produktů, ale i na úrovni odpovídajících aplikací se 
zaměřením na bezpečnostní složky a veřejnou správu.

http://ects.utb.cz/predmet/LUOO/L2EAI/?lang=cs

14*4

FLKŘ
N3953 Bezpečnost 

společnosti

3909T015
Bezpečnost 
společnosti

LUKR/
L7BAI

Aplikovaná 
informatika pro 

krizové řízení

Cílem předmětu je seznámit studenty s teorií informace, modely a modelováním 
informačních systémů, problematikou datové a informační bezpečnosti, bezpečnostními 
technologiemi pro ochranu dat a zásadami využití informačních technologií v oblasti 
krizového řízení. Dále s pokročilými funkcemi SW aplikací informační podpory krizového 
řízení.

http://ects.utb.cz/predmet/LUKR/L7BAI/?lang=cs

14*4

FLKŘ
N3953 Bezpečnost 

společnosti

3909T015
Bezpečnost 
společnosti

LUOO/
L8BHA

Krizové a havarijní 
plánování

Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní soubor informací o problematice 
krizového a havarijního plánování, jeho teoretických a metodologických základech, 
interdisciplinárních vazbách a právním ukotvení. Následně je pozornost zaměřena na 
problematiku tvorby, identifikaci předmětných plánů, jejich strukturu, administraci a vazby 
mezi nimi, jakož i na zajištění jejich inter-operability a standardizaci. V teoreticko-praktických 
výstupech je pozornost zaměřena na problematiku využití krizových a havarijních plánů v 
subjektech bezpečnostního systému a systému krizového řízení. Průběžně jsou u studentů 
posilovány komunikativní schopnosti, rozvíjeno tvůrčí a analytické myšlení a formován tak 
profil budoucího pracovníka v předmětné oblasti společenského zájmu.

http://ects.utb.cz/predmet/LUOO/L8BHA/?lang=cs

14*3

FLKŘ
B2825 Ochrana 

obyvatelstva
7401R012 Ochrana 

obyvatelstva

LUKR / LACAI 
Aplikovaná 
informatika

Cílem výuky je poskytnout studentům základní teoretické zázemí v oblasti informačních a 
komunikačních technologií obecně a se zaměřením na bezpečnostní složky a krizové řízení. 
Umožní jim pochopit role informačních technologií v řídící a rozhodovací činnosti a orientovat je v 
produktech a technologiích zejména pro oblast krizového řízení a bezpečnost společnosti. Dále pak 
poskytnout studentům komplexní pohled na charakter, obsah, možnosti i nároky současných 
a budoucích informačních systémů, zajistit pochopení širších souvislostí rozvoje a provozu informačních 
systémů. 
Připraví studenty na změny ve způsobech řízení vyvolané rozvojem informačních a komunikačních 
technologií a poskytne jim potřebné vstupní praktické zkušenosti s vybranými typy informačních a 
komunikačních technologií, a to nejen na úrovni kancelářských produktů, ale i na úrovni odpovídajících 
aplikací se zaměřením na bezpečnostní složky a veřejnou správu. Zajistí schopnost orientovat se a 
podílet se na rozvoji informačních systémů a efektivně kooperovat a komunikovat se specialisty v 
oblasti informačních a komunikačních technologií zejména pro oblast bezpečnosti společnosti. 
Studenti získají vědomosti z následujících oblastí: 
- základní pojmy a terminologie, ochrana informací, 
- základní pojmy z oblasti kvalifikovaného zpracování dat pro vybrané cíle, 
- základní znalosti o informačních systémech bezpečnostních složek (Policie ČR a AČR), 
- základní znalosti o informačních systémech krizového řízení a znalosti z praktické aplikace ve veřejné a 
státní správě a v Integrovaném záchranném systému.

http://ects.utb.cz/predmet/LUOO/LACAI/?lang=cs

16

FLKŘ
N3953 Bezpečnost 

společnosti

3909T015
Bezpečnost 
společnosti

LUOO/
L8BHA

Krizové a havarijní 
plánování

Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní soubor informací o problematice 
krizového a havarijního plánování, jeho teoretických a metodologických základech, 
interdisciplinárních vazbách a právním ukotvení. Následně je pozornost zaměřena na 
problematiku tvorby, identifikaci předmětných plánů, jejich strukturu, administraci a vazby 
mezi nimi, jakož i na zajištění jejich inter-operability a standardizaci. V teoreticko-praktických 
výstupech je pozornost zaměřena na problematiku využití krizových a havarijních plánů v 
subjektech bezpečnostního systému a systému krizového řízení. Průběžně jsou u studentů 
posilovány komunikativní schopnosti, rozvíjeno tvůrčí a analytické myšlení a formován tak 
profil budoucího pracovníka v předmětné oblasti společenského zájmu.

http://ects.utb.cz/predmet/LUOO/L8BHA/?lang=cs

14*3

FLKŘ
N3953 Bezpečnost 

společnosti

3909T015
Bezpečnost 
společnosti

LUKR/
L8BKY

Kybernetická 
bezpečnost v 

prostředí logistiky 
a krizového řízení

Cílem předmětu je osvojení základních a vhodných prostředků komunikace mezi systémy a 
pochopení moderních principů systémového a kybernetického přístupu k tvorbě modelů a 
modelování bezpečných reálných systémů, jejich diagnostikování a obnovy zejména při 
aplikacích logistiky a krizového řízení na pozadí elektroniky a v budoucích projektech s 
umělou inteligencí spojených s rozvojem inženýrských přístupů pro zajímavou a potřebnou 
systémovou integraci na pozadí aktivní kybernetické bezpečnosti.

http://ects.utb.cz/predmet/LUKR/L8BKY/?lang=cs

14*4

B3909 Procesní 
inženýrství

3909R011 Ovládání 
rizik

B2825 Ochrana 
obyvatelstva

7401R012 Ochrana 
obyvatelstva

B3953 Bezpečnost 
společnosti

3904R031 Řízení 
environmentálních 

rizik

FAI
B3902 Inženýrská 

informatika

Softwarové 
inženýrství (Bc. 

stupeň)

Testování 
software

Úkolem předmětu je předat studentům klíčové kompetence softwarového vývoje v oblasti 
software a návrhových vzorů. Předmět učí studenty porovnat softwarové řešení s jeho 
reálným vzorem při zachování požadavků kybernetické bezpečnosti.

14.II

7401R012 Ochrana 
obyvatelstva

14FLKŘ

LUKR /  L4OOC 
Ochrana a 

bezpečnost 
objektů a osob

Seznam plánovaných programů, oborů, předmětů

FLKŘ

Cílem předmětu je seznámit studenty se základy problematiky ochrany osob a majetku všemi 
v současnosti známými technickými a organizačními prostředky. Obsahem předmětu je 
vymezení základních pojmů, druhy nebezpečí a jejich charakteristika, zákonná úprava 
ochrany života a majetku, státní institucionální systém, služební poměry, soukromé 
bezpečnostní služby, bezpečnostní management organizace. Studenti se seznámí s 
bezpečnostním projektem, ochranou utajovaných skutečností a osobních dat, komerčním 
zpravodajstvím, režimovou ochranou, typy mechanických zabezpečovacích systémů a riziky 
spojených s jejich možným překonáním, snímači a detektory EZS pro vnitřní a vnější použití, 
technické prostředky fyzické ochrany, detekčními a rentgenovými prostředky ochrany 
objektu, prostředky a metodami používanými státními bezpečnostními službami.

https://stag-
ws.utb.cz/ws/php/simple/index.php?screen=predmet&pracZkr=LUKR&zkrPredm=L4OOC

14.I
B2825 Ochrana 

obyvatelstva

Předmět se zaměřuje na problematiku kybernetické bezpečnosti v souvislosti se Zákonem č. 
181/2014 Sb. o kybernetické bezpečnosti a o změně souvisejících zákonů. Studenti jsou 
seznamováni s názvoslovím kybernetické bezpečnosti a s vybranými okruhy ve spojitosti 
s existující výukou na Fakultně logistiky a krizového řízení. Diskutovány jsou mimo jiné 
problematiky obecné kybernetické bezpečnosti, stavu kybernetického nebezpečí, výkonu 
státní správy v souvislosti s kybernetickou bezpečností, kyberterorizmu a kontrola, dohled a 
správní delikty v souvislosti s kybernetickou bezpečností. Zmíněná problematika bude 
vyučována i z pohledu praktické aplikace.Předmět je svým zaměřením určen všem studijním 
oborům FLKŘ v hodinovém rozsahu 2+2 (2 hodiny přednášek + 2 hodiny cvičení).

Kybernetická 
bezpečnost



Fakulta
Studijní 
program

Studijní obor Předmět Krátká anotace předmětu /webový odkaz Počet*

Fakulta 
elektrotechniky a 

informatiky

Informační a 
komunikační 
technologie

Informatika a výpočetní 
technika

Počítačové viry a bezpečnost 
počítačových systémů

V rámci předmětu se bude probírat širší spektrum technik 
tzv. škodlivého kódu. Budou zmíněny jak historicky klasické 
techniky, tak moderní postupy a algoritmy. Dále budou 
probírány na úvodní úrovni počítačové viry, jejich klasifikace 
a způsoby šíření, nejznámější hackerské techniky, včetně 
problematiky phishingu, spamu, apod. Student by měl mít po 
absolvování kurzu ucelené znalosti z výšezmíněných oblastí, 
včetně možnosti aplikací protiopatření, zvyšujících 
bezpečnost počítačových systémů.

https://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.w
eb/SubjectVersion.faces?version=460-
4054/01&subjectBlockAssignmentId=194567&studyFormId=
2&studyPlanId=16591&locale=cs&back=true

Kryptografie a počítačová 
bezpečnost

Předmět se zabývá základními principy a algoritmy 
bezpečnostních technik a protokolů. V předmětu se studenti 
seznámí se především se základními pojmy z bezpečnosti IT, s 
algoritmy symetrické a asymetrické kryptografie a jejich 
matematickým základem, s kryptografickými hashovacími 
funkcemi a jejich vlastnostmi, s algoritmy pro digitální podpis 
a kryptografií na bázi eliptických křivek, se správou klíčů. 
Nedílnou součástí výkladu je také přehled nejdůležitějších 
standardů a hodnotících kritérií, neopomíjí se problematika 
počítačové kriminality a legislativních aspektů bezpečnosti IT.

https://edison.sso.vsb.cz/cz.vsb.edison.edu.study.prepare.w
eb/SubjectVersion.faces?version=460-4046/01

Fakulta 
elektrotechniky a 

informatiky

Informační a 
komunikační 
technologie

Informační a komunikační 
bezpečnost

Bezpečnost počítačových sítí 
datových center a cloudových 

výpočtů

Předmět si klade za cíl seznámit studenty se základními 
aspekty budování bezpečných datových center a cloudových 
řešení a se zabezpečením jejich provozu. V úvodu jsou 
představeny současné síťové technologie využívané ve 
velkých datových centrech. Důraz je kladen na komplexní 
přístup počínající na úrovni fyzického zabezpečení, přes 
bezpečnou síťovou infrastrukturu, až k bezpečnosti 
samotných softwarových služeb běžících na provozovaných 
serverech. Diskutovány jsou metody vzdáleného přístupu, 
propojování datových center a zabezpečení přenosových 
tras. Dále je představena problematika bezpečnosti 
cloudových služeb, zejména z hlediska dostupnosti, 
důvěrnosti a zabezpečení dat, právní problémy související s 
provozem cloudových služeb, a bezpečnostní mechanismy. 
Předmět se rovněž zabývá problematikou v posledních letech 
velmi  rozšířených rozsáhlých DDoS útoků a možnou ochranu 
před nimi. V rámci cvičení se studenti seznámí s pokročilou 
konfigurací síťové infrastruktury, virtuálních serverů a jejich 
zabezpečení.

Počítačová obrana a útok

Výuka je rozdělena do několika bloků, které jsou tematicky 
zaměřeny do těchto oblastí: teoretický úvod, kde budou 
vysvětleny základní pojmy z oblasti počítačové bezpečnosti, 
srovnání operačních systémů a vysvětlení možností jak 
zneužít chyby těchto systémů, popis chování konkrétních 
útoků a jejich modifikací (zaměření na 2 konkrétní typy – 
ransomware a denial of service), tvorba sítě internetových 
robotů a obrana proti útokům z těchto sítí, metody pro 
analýzu chování a struktury viru, vysvětlení postupu tvorby 
viru i antiviru, doporučené chování uživatele v prostředí 
internetu, které bude doplněné o případy užití z reálného 
světa, forenzní vyšetřovací techniky.

Bezpečnost ve zpracování 
obrazu

Student bude po absolvování předmětu schopen: 1) Pochopí 
principy snímání, komprese a přenosu obrázků a videa. 2) 
Porozumí podstatě digitálních úprav obrazu a bude je umět 
sám naimplementovat. 3) porozumí metodám autentizace 
obrazů. 4) Porozumí metodám detekce nežádoucího narušení 
obrazu a bude je umět sám naimplementovat. 5) Porozumí 
metodám přenosu zpráv v obrazech a možnostech jejich 
detekce. 6) Porozumí základním principům metod forenzního 
zpracování obrazu. 7) Seznámí se s možností využití analýzy 
obrazů pro bezpečnostní aplikace.

Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava



Fakulta Studijní program Studijní obor Předmět Krátká anotace předmětu /webový odkaz Počet*

Fakulta informatiky a 
statistiky

Aplikovaná 
informatika

Bc - Aplikovaná 
informatika

4SA313 Bezpečnost 
informačních systémů

http://isis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=101592;zpet=..%2Fpracoviste%2Fp
redmety.pl%3Fid%3D66%2Clang%3Dsk;jazyk=2;lang=cz

Fakulta informatiky a 
statistiky

Aplikovaná 
informatika

N -
4IZ525 Teorie 
kódování a šifrování

https://isis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=100615;zpet=..%2Fpracoviste%2F
predmety.pl%3Fid%3D15%2Clang%3Dcz;jazyk=1;lang=en

Fakulta informatiky a 
statistiky

Aplikovaná 
informatika

N – Informační 
management

4SA515 Řízení 
bezpečnoti 
informačních systémů

https://isis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=97784

Fakulta informatiky a 
statistiky

Aplikovaná 
informatika

N – Informační 
management

Security and Privacy

The aim of the course is to introduce current problems of security and privacy,
especially regarding the web, through lectures. Contents of the course include:
Technical problems of web security (Cross-site-scripting, SQL injection, buffer
overflows, ...), investigation of incidents (Client-side investigation of web activity,
backtracing E-Mails, Windows & Linux forensics etc.), legal aspects of the web
(liability of providers, domain name disputes, ...) and hot topics (how to protect
web pages, software patents etc.). In addition, one day will be devoted to
practical work on these issues, where participants will investigate a web- and E-
Mail history, check a website for security problems, try to exploit and correct
some of them, and investigate the disk/system of a Windows user.

Fakulta informatiky a 
statistiky

Aplikovaná 
informatika

N – Informační 
management

Information System 
Audit

https://www.ue-prague.eu/vskp/eid/11591

Fakulta informatiky a 
statistiky

Aplikovaná 
informatika

N – Informační 
management

V akreditaci: Právo 
v bezpečnosti 

informačních systémů

Základy práva (hierarchie právních norem v ČR a jejich závaznost; legislativní 
proces v ČR; právní normy EU a jejich závaznost; vybrané zahraniční a mezinárodní 
normy – FISMA, Sarbanes-Oxley Act; opravné prostředky; vymezení základních 
pojmů). Ochrana soukromí a osobních údajů (ochrana osobnosti – ústavní listiny; 
ochrana soukromí – ústavní listiny, občanský zákoník; ochrana osobních údajů – 
zákon o ochraně osobních údajů; zákon o některých službách informační 
společnosti, 95/46/EC). Kybernetická bezpečnost a kriminalita v ICT (občanský 
zákoník; trestní zákoník; zákon o trestní odpovědnosti právnických osob; zákon o 
kybernetické bezpečnosti; zákon o krizovém řízení). Odpovědnost za obsah (obsah 
na datových úložištích – autorský zákon; občanský zákoník; trestní zákoník). 
Kontraktace a zadávací řízení v ICT (občanský zákoník; zákon o veřejných 
zakázkách). Tajemství v obchodních vztazích (advokátní tajemství; lékařské 
tajemství; obchodní tajemství; zákon o ochraně utajovaných informací; HIPAA). 
Elektronické finanční doklady a evidence (zákon o účetnictví; zákon o DPH, zákon 
o elektronickém podpisu). Specifika software housů (ochrana duševního 
vlastnictví, ochrana duševního vlastnictví zaměstnanců – autorský zákon; zákon o 
opatřeních na ochranu průmyslového vlastnictví a související). Specifika ICT 
podniků (povinnosti poskytovatele veřejně dostupných služeb elektronických 
komunikací; ochrana duševního vlastnictví; povinnosti poskytovatele služeb 
informační společnosti). Specifika finančních (bankovních, nebankovních, 
pojišťovacích) podniků (regulace ČNB; Basel III; PCI-DSS). Specifika finančních 
(bankovních, nebankovních, pojišťovacích) podniků (regulace ČNB; Basel III; PCI-
DSS). Exkurz do specifik dalších podniků (například tabák, alkohol, farmacie, 
zbraně). Problematika opatřování důkazního materiálu, znalců a posudků (zákon o 
znalcích a tlumočnících).

Fakulta informatiky a 
statistiky

Aplikovaná 
informatika

N – Informační 
management

V akreditaci: Moderní 
řízení rizik

Předmět je zaměřen na oblast moderního řízení rizik, principy procesně řízené 
organizace, základní pojmy legislativy spojené s řízením rizik, kompetence 
vlastníků procesů a vlastníků kontrol, koncept interní kontroly včetně testování a 
auditu interních kontrol. Výuka je doplněna o představení metodologie ICE 
využívané pro řízení IT projektů a o příklady z praxe zaměřené na řízení 
elektronické dokumentace a záznamů potřebných pro fáze vývoje IT produktů 
respektující zásady ITIL

Seznam plánovaných programů, oborů, předmětů

Vysoká škola ekonomická v Praze

http://isis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=101592;zpet=..%2Fpracoviste%2Fpredmety.pl%3Fid%3D66%2Clang%3Dsk;jazyk=2;lang=cz
http://isis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=101592;zpet=..%2Fpracoviste%2Fpredmety.pl%3Fid%3D66%2Clang%3Dsk;jazyk=2;lang=cz
https://isis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=100615;zpet=..%2Fpracoviste%2Fpredmety.pl%3Fid%3D15%2Clang%3Dcz;jazyk=1;lang=en
https://isis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=100615;zpet=..%2Fpracoviste%2Fpredmety.pl%3Fid%3D15%2Clang%3Dcz;jazyk=1;lang=en
https://isis.vse.cz/katalog/syllabus.pl?predmet=97784
https://www.ue-prague.eu/vskp/eid/11591


Fakulta Studijní program Studijní obor Předmět Krátká anotace předmětu /webový odkaz Počet*
Elektrotechnika a 

informatika
Aplikovaná 
informatika

Bezpečnost a ochrana dat
https://is.vspj.cz/studijni-plany/detail-
predmetu/plan/34/predmet/1571 

28h P, 
28h CV

Elektrotechnika a 
informatika

Počítačové 
systémy

Bezpečnost a ochrana dat
https://is.vspj.cz/studijni-plany/detail-
predmetu/plan/34/predmet/1571 

28h P, 
28h CV

Vysoká škola polytechnická Jihlava

https://is.vspj.cz/studijni-plany/detail-predmetu/plan/34/predmet/1571
https://is.vspj.cz/studijni-plany/detail-predmetu/plan/34/predmet/1571
https://is.vspj.cz/studijni-plany/detail-predmetu/plan/34/predmet/1571
https://is.vspj.cz/studijni-plany/detail-predmetu/plan/34/predmet/1571


Fakulta Studijní program Studijní obor Předmět Krátká anotace předmětu /webový odkaz Počet*
Předměty zahrnuje témata týkající se bezpečné konfigurace a správy 
moderních operačních systémů. Jedná se o: šifrování na OS Windows, Linux a 
OS X, autentizační subsystémy na OS Windows, Linux a OS X, řízení síťové 
bezpečnosti na OS Windows, Linux a OS X, bezpečnostní architekturu OS 
Android a iOS, specifika virtualizačních platforem a specializovaných 
bezpečnostních operačních systémů. 
https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-
predmetu?apid=162152&oid=10687 
Předmět pokrývá témata související s bezpečností počítačových sítí. Jedná se o 
popis architektury a nastavení moderních síťových prvků, principů testování 
bezpečnosti a výkonnosti síťových infrastruktur, přehled škodlivého softwaru, 
možností obrany před ním a přehled útoků založených na sociálním 
inženýrství. 
https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-
predmetu?apid=162153&oid=10687
Předmět obsahuje úvod do pokročilé kryptografie v angličtině, seznámení se 
základními primitivy a schématy. Konkrétně se jedná o kryptografické závazky, 
interaktivní důkazové systémy, protokoly s nulovou znalostí, sigma protokoly, 
interaktivní i neinteraktivní protokoly důkazů znalosti, skupinové podpisy a 
vyšší systémy – eCash a atributová pověření. 
https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-
predmetu?apid=162148&oid=10687
Základní pojmy, teorie utajení. Symetrické kryptosystémy - proudové šifry, 
blokové šifry, standardy symetrických šifer, správa a distribuce klíčů. 
Asymetrické kryptosystémy - RSA, kryptosystémy typu DL a EC, ustavení klíče, 
standardy asymetrických kryptosystémů. Hašovací a jiné pomocné 
kryptografické funkce, integrita a autentizace dat, digitální podpis. 
Infrastruktura veřejných klíčů a moderní kryptografické služby. Kvantová 
kryptografie. Základy kryptoanalýzy, útoky na kryptografické systémy a 
ochrana proti nim. 
https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-
predmetu?apid=162145&oid=10687 
Pojem a struktura soukromého práva ICT, právní aspekty užití digitální identity, 
právní instituty elektronické dokumentace soukromoprávního jednání, 
aplikace práv duševního vlastnictví v on-line prostředí, pojem a právní ochrana 
osobnosti (vč. ochrany soukromí), omezení odpovědnosti poskytovatelů služeb 
informační společnosti, internet jako tržní prostředí. 
https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-
predmetu?apid=162160&oid=10687
Pojem a struktura veřejného práva ICT, fungování veřejných registrů a další 
užití informací veřejného sektoru, komunikace občana a státu za užití služeb 
informační společnosti, veřejnoprávní postih porušování práv duševního 
vlastnictví s důrazem na majetková práva autorská, struktura a fungování 
právní regulace trhů elektronických komunikací, právní úprava vydávání a užití 
elektronických platebních prostředků a elektronických peněz, užití 
informačních a komunikačních technologií v organizačních procesech veřejné 
správy a v procesech autoritativní aplikace práva. 
https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-
predmetu?apid=162161&oid=10687 

Pojem a struktura softwarového práva, instituty ochrany software autorským 
právem, právní aspekty různých forem tvorby software, pojem, struktura a 
typické formy licenční kontraktace, typická ujednání v licenčních smlouvách, 
odpovědnost za vady software, ochrana databází právy sui generis. 

https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-
predmetu?apid=162158&oid=10687 

Pojem a struktura trestního práva hmotného a procesního, struktura 
skutkových podstat počítačových trestných činů, teorie a praxe procesních 
nástrojů užívaných při stíhání počítačové trestné činnosti, pojem a struktura 
práva kybernetické bezpečnosti, teorie a praxe právní úpravy činnosti 
povinných subjektů, odpovědnost za kybernetický bezpečnostní incident, 
evropská a mezinárodní úprava kyberkriminality a kybernetické bezpečnosti. 

https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-
predmetu?apid=162154&oid=10687 
Základní terminologie v kryptologii, rozdělení oblastí kryptologie, algebraické 
struktury používané v kryptografii. Generování, testování a využití prvočísel. 
Aritmetika používaných grup, bilineární párování. Základy teorie složitosti, 
třídy složitosti. Výpočetně složité problémy využívané v kryptografii – diskrétní 
logaritmus, EC diskrétní logaritmus, RSA problém. Přehled základních 
algoritmů využívaných v kryptografii. Symetrické a asymetrické kryptosystémy 
(PRESENT, AES, RSA, ECDH, SHA2, 3) a jejich využití v praxi. Koncept 
prokazatelné bezpečnosti – důkazy, formální modely, zero-knowledge, Sigma-
protokoly, kryptografické závazky. 
https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-
predmetu?apid=160678&oid=10687 
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https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-predmetu?apid=162160&oid=10687
https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-predmetu?apid=162160&oid=10687
https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-predmetu?apid=162161&oid=10687
https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-predmetu?apid=162161&oid=10687
https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-predmetu?apid=162158&oid=10687
https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-predmetu?apid=162158&oid=10687
https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-predmetu?apid=162154&oid=10687
https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-predmetu?apid=162154&oid=10687
https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-predmetu?apid=160678&oid=10687
https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-predmetu?apid=160678&oid=10687


FEKT

Informační bezpečnost/ 
Elektrotechnika, 

elektronika, komunikační a 
řídicí technika

Informační bezpečnost/ 
Teleinformatika

Zabezpečovací 
systémy

Zabezpečovací systémy jsou určeny k ochraně aktiv jednotlivců a institucí. 
Předmět je koncipován tak, aby jeho absolvent získal celkový přehled o 
fungování, návrhu a obsluze běžně používaných zabezpečovacích systémů. 
Přednášky jsou věnovány vysvětlení fungování zejména elektronických 
zabezpečovacích systémů, elektrické požární signalizace, kamerových 
sledovacích systémů a přístupových systémů. Cvičení jsou věnována obsluze 
běžných zabezpečovacích systémů a zpracování projektu hypotetického 
zabezpečovacího systému. 
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https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-
predmetu?apid=160680&oid=10687 
Předmět je dělen do několika stěžejních částí. První část předmětu je 
věnována přehledu operačních systémů, jejich architektuře, procesům a 
vláknům, správě paměti a souborovým systémům. Druhá část předmětu se 
zabývá síťovou komunikací, síťovými službami a síťovými nástroji. Závěr 
předmětu je věnován bezpečnosti operačních systémů. 
https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-
predmetu?apid=160649&oid=10590 
Moderní civilizace závisí na správném fungování informačních systémů. 
Bezpečnosti těchto systémů proto musí být věnována značná pozornost. Po 
absolvování předmětu budou mít studenti komplexní přehled o možných 
metodách zabezpečení informačních systémů. Přednášky jsou věnovány 
vysvětlení fungování zejména kryptografických ochran, ochran komunikace, 
technikám řízení přístupu a zabezpečení počítačů. Cvičení jsou výpočetní a 
jsou určena k upevňování teoretických znalostí a ke kvantitativnímu 
posuzování různých typů ochran. 
https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-
predmetu?apid=161589&oid=10615 

Moderní civilizace závisí na správném fungování počítačových sítí. Bezpečnosti 
i návrhu těchto sítí proto musí být věnována značná pozornost. Po absolvování 
kurzu budou mít studenti komplexní přehled o fungování, zabezpečení a 
projektování počítačových sítí. Přednášky jsou věnovány zejména vysvětlení 
protokolů v jednotlivých vrstvách počítačových sítí, vysvětlení principů 
zabezpečení počítačových sítí a vysvětlení návrhu počítačové sítě. Laboratorní 
cvičení jsou věnována správě a bezpečnosti linuxových serverů. 

https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-
predmetu?apid=161720&oid=10615 
Základní pojmy, teorie utajení. Symetrické kryptosystémy - proudové šifry, 
blokové šifry, standardy symetrických šifer, správa a distribuce klíčů. 
Asymetrické kryptosystémy - RSA, kryptosystémy typu DL a EC, ustavení klíče, 
standardy asymetrických kryptosystémů. Hašovací a jiné pomocné 
kryptografické funkce, integrita a autentizace dat, digitální podpis. 
Infrastruktura veřejných klíčů a moderní kryptografické služby. Kvantová 
kryptografie. Základy kryptoanalýzy, útoky na kryptografické systémy a 
ochrana proti nim.
https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-
predmetu?apid=161652&oid=10615 

FEKT
Elektrotechnika, 

elektronika, komunikační a 
řídicí technika

Všechny bakalářské 
obory

Informační 
bezpečnost uživatelů

Předmět bude obsahovat zejména tyto oblasti: • Internet a legislativa 
(autorský zákon, využívání legálního softwaru, problematika stahování, 
ochrana osobních údajů) • Bezpečné chování na síti (eliminace phishingu, boj 
proti hoaxu a spamu, používání antivirů a firewallů) • Elektronický podpis, 
bezpečná identita, správa hesel.
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https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-
predmetu?apid=162191&oid=10590 

Hlubší problematika TCP/IP, routing, NAT, Windows Firewall. Active Directory: 
účty uživatelů a počítačů, organizační jednotky, uživatelské skupiny, Group 
Policy a správa uživatelských prostředí, zabezpečení a delegování správy, 
skriptování administrativních úkolů, vzdálené instalace software Remote 
Installation Services, Windows Deployment service. Zálohování a obnova 
systému Záchrana systému po kolapsu, řešení problémů, hardware. Internet 
Information Services. Úvod do problematiky bezpečnosti a kryptografie, EFS. 
Úvod do problematiky IPSec a VPN (PPTP a L2TP). 

https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-
predmetu?apid=162217&oid=10590 

FEKT
Elektrotechnika, 

elektronika, komunikační a 
řídicí technika

Všechny obory
Desktop systémy 

Microsoft Windows

Úvod do administrace Windows, úvod do síťových technologií TCP/IP, 
IPadresy, úvod do služeb DNS, NetBIOS, DHCP. Administrace Windows: 
uživatelské účty, user right management, souborové sýstémy, uživatelská 
práva vs. oprávnění, sdílené prostředky a tiskárny, uživatelské prostředí 
(profily, Group Policy), diskové kvóty, hardware a ovladače zařízení, řešení 
problémů systému a zálohování, instalace software, vzdálená správa a Remote 
Desktop, Zabezpečení systému (hesla, EFS, připojení do domény, Windows 
Firewall), auditování, bezpečnostní politiky a šablon Instalace Windows: 
unattended instalace z CD, ze sítě, integrace ServicePack, úvod do Windows 
Deployment Services, Windows Update. Ukázky skriptování administrativních 
úkolů. 
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https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-
predmetu?apid=162216&oid=10590 

FEKT
Elektrotechnika, 

elektronika, komunikační a 
řídicí technika

Všechny obory
Serverové systémy 
Microsoft Windows

26

FEKT
Elektrotechnika, 

elektronika, komunikační a 
řídicí technika

Telekomunikační a 
informační technika

Kryptografie
v informatice

26

FEKT
Elektrotechnika, 

elektronika, komunikační a 
řídicí technika

Telekomunikační a 
informační technika

Návrh, správa a 
bezpečnost 

počítačových sítí
26

FEKT
Elektrotechnika, 

elektronika, komunikační a 
řídicí technika

Telekomunikační a 
informační technika/ 

Kybernetika, 
automatizace a měření

Bezpečnost 
informačních systémů

26

FEKT

Informační bezpečnost/ 
Elektrotechnika, 

elektronika, komunikační a 
řídicí technika

Informační bezpečnost/ 
Teleinformatika

Síťové operační 
systémy

26
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NAT, routing a Windows Firewall, multicasting. Služby a protokoly SMTP, NNTP 
a POP3. PKI: certifikační autorita, EFS, šifrování emailu, certifikáty pro IIS. IPSec 
a VPN (PPTP a L2TP), RADIUS (IAS). Softwareové instalace (Service Pack, Office 
+ Office Resource Kit). Active Directory: sites, services, replikace, Global 
Catalog, typy doménových skupin, struktura databáze a LDAP, directory 
partitions a jejich replikace, integrace DNS a NetBIOS. SQL Server: instalace, 
systémové a uživatelské databáze, typy objektů (tabulky, view, stored 
procedure, funkce), primární a cizí klíče, SQL Query Analyzer, Enterprise 
Manager, Network Libraries, MSDE, zabezpečení: uživatelé a loginy, vnitřní 
struktura databáze (transakce a logy, locky, databázové soubory, zálohování a 
obnova databází, systémové tabulky), replikace databází, monitorování 
serveru, DTS. 
https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-
predmetu?apid=162218&oid=10590

Fakulta informačních 
technologií

Informační technologie 
(navazující magisterský)

Bezpečnost informačních 
technologií

http://www.fit.vutbr.cz/study/msc/branch-l.php?id=21

Fakulta informačních 
technologií

Biometrické systémy http://www.fit.vutbr.cz/study/course-l.php?id=10789 39h

Fakulta informačních 
technologií

Kryptografie http://www.fit.vutbr.cz/study/course-l.php?id=10888 26h

Fakulta informačních 
technologií

Návrh, správa a 
bezpečnost

http://www.fit.vutbr.cz/study/course-l.php?id=10907 26h

Fakulta informačních 
technologií

Bezpečnost 
informačních systémů

http://www.fit.vutbr.cz/study/course-l.php?id=10790 39h

Fakulta informačních 
technologií

Bezpečná zařízení http://www.fit.vutbr.cz/study/course-l.php?id=10793 39h

Fakulta informačních 
technologií

Systémy odolné proti 
poruchám

http://www.fit.vutbr.cz/study/course-l.php?id=10962 26h

Fakulta 
podnikatelská

Systémové inženýrství a 
informatika

Manažerská informatika 
(Bakalářský studijní 

program)
Kryptografie (FP-KIB)

https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-
predmetu?apid=159673&oid=10506

Bezpečnost ICT (FP-
BIST)

https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-
predmetu?apid=159974&oid=10506

Informační management 
(Navazující magisterský 

studijní program)

Management 
informačních sítí (FP-

IminsP)

https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-
predmetu?apid=159304&oid=10537

Management 
informační 

bezpečnosti (FP-
ImibP)

https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-
predmetu?apid=160027&oid=10537

Oborové 
managementy 

bezpečnosti IS (FP-
IombP)

https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-
predmetu?apid=163719&oid=10537

Podnikové kritické 
aplikace (FP-IpkaP)

https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-
predmetu?apid=163720&oid=10537

Integrovaná 
podniková 

infrastruktura (FP-IpiP)

https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-
predmetu?apid=163724&oid=10537

Technologická 
bezpečnost ICT (FP-

ItbP)

https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-
predmetu?apid=163723&oid=10537

Ekonomika a management
Ekonomika a procesní 

management
Bezpečnost IS/IT  (FP-

BbezP)
https://www.vutbr.cz/studium/ects-katalog/detail-
predmetu?apid=159307&oid=10495

52cvFEKT
Elektrotechnika, 

elektronika, komunikační a 
řídicí technika

Všechny obory
Síťové technologie 
Microsoft Windows
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Fakulta
Studijní 
program

Studijní obor Předmět Krátká anotace předmětu /webový odkaz Počet*

Fakulta aplikovaných 
věd

Inženýrská 
informatika - 

navazující 
studijní program

Informační 
systémy

Bezpečnost 
síťových 
aplikací 

(KIV/BSA)

http://ects.zcu.cz/predmet/KIV/BSA?lang=cs&rocnik=1 13

Fakulta aplikovaných 
věd

Inženýrská 
informatika - 

navazující 
studijní program

Počítačové 
systémy a sítě

Bezpečnost 
síťových 
aplikací 

(KIV/BSA)

http://ects.zcu.cz/predmet/KIV/BSA?lang=cs&rocnik=1

Fakulta aplikovaných 
věd

Inženýrská 
informatika - 

navazující 
studijní program

Softwarové 
inženýrství

Bezpečnost 
síťových 
aplikací 

(KIV/BSA)

http://ects.zcu.cz/predmet/KIV/BSA?lang=cs&rocnik=1

Fakulta aplikovaných 
věd

Inženýrská 
informatika - 

bakalářský 
studijní program

Informatika
Správa 

počítačových 
sítí (KIV/SPOS)

http://ects.zcu.cz/predmet/KIV/SPOS?lang=cs&rocnik=3 3

Fakulta aplikovaných 
věd

Inženýrská 
informatika - 

navazující 
studijní program

Číslicové systémy
Počítačové sítě 

(KIV/PSI)
http://ects.zcu.cz/predmet/KIV/PSI?lang=cs&rocnik=1 3

Fakulta aplikovaných 
věd

Inženýrská 
informatika - 

navazující 
studijní program

Distribuované 
systémy a 

počítačové sítě

Počítačové sítě 
(KIV/PSI)

http://ects.zcu.cz/predmet/KIV/PSI?lang=cs&rocnik=1 3

Fakulta aplikovaných 
věd

Inženýrská 
informatika - 

navazující 
studijní program

Počítačové 
systémy a sítě

Počítačové sítě 
(KIV/PSI)

http://ects.zcu.cz/predmet/KIV/PSI?lang=cs&rocnik=1 3

Fakulta aplikovaných 
věd

Inženýrská 
informatika - 

navazující 
studijní program

Softwarové 
inženýrství

Počítačové sítě 
(KIV/PSI)

http://ects.zcu.cz/predmet/KIV/PSI?lang=cs&rocnik=1 3

Fakulta aplikovaných 
věd

Inženýrská 
informatika - 

navazující 
studijní program

Informační 
systémy

Počítačové sítě 
(KIV/PSI)

http://ects.zcu.cz/predmet/KIV/PSI?lang=cs&rocnik=1 3

Fakulta aplikovaných 
věd

Aplikované vědy 
a informatika - 

navazující 
studijní program

Finanční 
informatika a 

statistika

Počítačové sítě 
(KIV/PSI)

http://ects.zcu.cz/predmet/KIV/PSI?lang=cs&rocnik=1 3

Fakulta aplikovaných 
věd

Inženýrská 
informatika - 

navazující 
studijní program

Počítačová grafika 
a výpočetní 

systémy

Počítačové sítě 
(KIV/PSI)

http://ects.zcu.cz/predmet/KIV/PSI?lang=cs&rocnik=1 3

Fakulta aplikovaných 
věd

Humanitní 
studia - 

navazující 
studijní program

Teorie a filozofie 
komunikace

Bezpečnost v 
informačních 
technologiích 

(KIV/BIT)

http://ects.zcu.cz/predmet/KIV/BIT?lang=cs&rocnik=2 13

Fakulta aplikovaných 
věd

Inženýrská 
informatika - 

navazující 
studijní program

Distribuované 
systémy a 

počítačové sítě

Bezpečnost v 
informačních 
technologiích 

(KIV/BIT)

http://ects.zcu.cz/predmet/KIV/BIT?lang=cs&rocnik=2 13

Fakulta aplikovaných 
věd

Inženýrská 
informatika - 

bakalářský 
studijní program

Výpočetní 
technika

Bezpečnost v 
informačních 
technologiích 

(KIV/BIT)

http://ects.zcu.cz/predmet/KIV/BIT?lang=cs&rocnik=2 13

Fakulta aplikovaných 
věd

Inženýrská 
informatika - 

bakalářský 
studijní program

Informační 
systémy

Bezpečnost v 
informačních 
technologiích 

(KIV/BIT)

http://ects.zcu.cz/predmet/KIV/BIT?lang=cs&rocnik=2 13

Fakulta aplikovaných 
věd

Inženýrská 
informatika - 

bakalářský 
studijní program

Informatika

Bezpečnost v 
informačních 
technologiích 

(KIV/BIT)

http://ects.zcu.cz/predmet/KIV/BIT?lang=cs&rocnik=2 13

Fakulta aplikovaných 
věd

Inženýrská 
informatika - 

bakalářský 
studijní program

Systémy pro 
identifikaci, 

bezpečnost a 
komunikaci

Úvod do 
bezpečnosti a 

ochrany 
informací 

(KKY/UBOI)

http://www.ects.zcu.cz/predmet/KKY/UBOI?lang=cs&ro
cnik=3
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Fakulta aplikovaných 
věd

Inženýrská 
informatika - 

bakalářský 
studijní program

Systémy pro 
identifikaci, 

bezpečnost a 
komunikaci

Biometrické a 
bezpečnostní 

systémy 
(KKY/BBS)

http://www.ects.zcu.cz/predmet/KKY/BBS?lang=cs&roc
nik=3

13

Fakulta aplikovaných 
věd

Inženýrská 
informatika - 

bakalářský 
studijní program

Systémy pro 
identifikaci, 

bezpečnost a 
komunikaci

Úvod do 
strojového 

vnímání 
prostředí 

(KKY/USVP)

http://ects.zcu.cz/fakulty/FAV/KKY/USVP?lang=cs 6

Fakulta aplikovaných 
věd

Inženýrská 
informatika - 

bakalářský 
studijní program

Inteligentní 
komunikace člověk 

- stroj

Úvod do 
strojového 

vnímání 
prostředí 

(KKY/USVP)

http://ects.zcu.cz/fakulty/FAV/KKY/USVP?lang=cs 6

Fakulta aplikovaných 
věd

Inženýrská 
informatika - 

bakalářský 
studijní program

Počítačové řízení 
strojů a procesů

Úvod do 
strojového 

vnímání 
prostředí 

(KKY/USVP)

http://ects.zcu.cz/fakulty/FAV/KKY/USVP?lang=cs 6

Fakulta 
elektrotechnická

Elektrotechnika 
a informatika- 

navazující 
studijní program

Telekomunikační a 
multimediální 

systémy

Zabezpečení 
podnikových 

informací 
(KET/ZPI)

http://ects.zcu.cz/fakulty/FEL/KET/ZPI?lang=cs 13

Fakulta 
elektrotechnická

Elektrotechnika 
a informatika- 

navazující 
studijní program

Průmyslová 
elektronika a 

elektromechanika

Zabezpečení 
podnikových 

informací 
(KET/ZPI)

http://ects.zcu.cz/fakulty/FEL/KET/ZPI?lang=cs 13

Fakulta 
elektrotechnická

Elektrotechnika 
a informatika- 

navazující 
studijní program

Jaderná 
elektroenergetika

Zabezpečení 
podnikových 

informací 
(KET/ZPI)

http://ects.zcu.cz/fakulty/FEL/KET/ZPI?lang=cs 13

Fakulta 
elektrotechnická

Elektrotechnika 
a informatika- 

navazující 
studijní program

Elektronika a 
aplikovaná 
informatika

Zabezpečení 
podnikových 

informací 
(KET/ZPI)

http://ects.zcu.cz/fakulty/FEL/KET/ZPI?lang=cs 13

Fakulta 
elektrotechnická

Elektrotechnika 
a informatika- 

navazující 
studijní program

Elektroenergetika

Zabezpečení 
podnikových 

informací 
(KET/ZPI)

http://ects.zcu.cz/fakulty/FEL/KET/ZPI?lang=cs 13

Fakulta 
elektrotechnická

Elektrotechnika 
a informatika- 

navazující 
studijní program

Dopravní 
elektroinženýrství 
a autoelektronika

Zabezpečení 
podnikových 

informací 
(KET/ZPI)

http://ects.zcu.cz/fakulty/FEL/KET/ZPI?lang=cs 13

Fakulta 
elektrotechnická

Elektrotechnika 
a informatika- 

navazující 
studijní program

Diagnostika a 
design elektrických 

zařízení

Zabezpečení 
podnikových 

informací 
(KET/ZPI)

http://ects.zcu.cz/fakulty/FEL/KET/ZPI?lang=cs 13

Fakulta 
elektrotechnická

Elektrotechnika 
a informatika- 

navazující 
studijní program

Diagnostika a 
design elektrických 

zařízení

Forenzní 
zkoumání v 

elektronice a 
informatice 
(KAE/FZEI)

http://ects.zcu.cz/fakulty/FEL/KAE/FZEI?lang=cs 6

Fakulta 
elektrotechnická

Elektrotechnika 
a informatika- 

navazující 
studijní program

Dopravní 
elektroinženýrství 
a autoelektronika

Forenzní 
zkoumání v 

elektronice a 
informatice 
(KAE/FZEI)

http://ects.zcu.cz/fakulty/FEL/KAE/FZEI?lang=cs 6

Fakulta 
elektrotechnická

Elektrotechnika 
a informatika- 

navazující 
studijní program

Elektroenergetika

Forenzní 
zkoumání v 

elektronice a 
informatice 
(KAE/FZEI)

http://ects.zcu.cz/fakulty/FEL/KAE/FZEI?lang=cs 6

Fakulta 
elektrotechnická

Elektrotechnika 
a informatika- 

navazující 
studijní program

Elektronika a 
aplikovaná 
informatika

Forenzní 
zkoumání v 

elektronice a 
informatice 
(KAE/FZEI)

http://ects.zcu.cz/fakulty/FEL/KAE/FZEI?lang=cs 6

Fakulta 
elektrotechnická

Elektrotechnika 
a informatika- 

navazující 
studijní program

Jaderná 
elektroenergetika

Forenzní 
zkoumání v 

elektronice a 
informatice 
(KAE/FZEI)

http://ects.zcu.cz/fakulty/FEL/KAE/FZEI?lang=cs 6



Fakulta 
elektrotechnická

Elektrotechnika 
a informatika- 

navazující 
studijní program

Komerční 
elektrotechnika

Forenzní 
zkoumání v 

elektronice a 
informatice 
(KAE/FZEI)

http://ects.zcu.cz/fakulty/FEL/KAE/FZEI?lang=cs 6

Fakulta 
elektrotechnická

Elektrotechnika 
a informatika- 

navazující 
studijní program

Průmyslová 
elektronika a 

elektromechanika

Forenzní 
zkoumání v 

elektronice a 
informatice 
(KAE/FZEI)

http://ects.zcu.cz/fakulty/FEL/KAE/FZEI?lang=cs 6

Fakulta 
elektrotechnická

Elektrotechnika 
a informatika- 

navazující 
studijní program

Telekomunikační a 
multimediální 

systémy

Forenzní 
zkoumání v 

elektronice a 
informatice 
(KAE/FZEI)

http://ects.zcu.cz/fakulty/FEL/KAE/FZEI?lang=cs 6

Fakulta právnická

Právo a právní 
věda - 

magisterský 
studijní program

Právo

Internetové a 
počítačové 

právo 
(KPP/IPP)

http://ects.zcu.cz/fakulty/FPR/KPP/IPP?lang=cs 13

Fakulta právnická

Právní 
specializace - 

bakalářský 
studijní program

Veřejná správa

Internetové a 
počítačové 

právo 
(KPP/IPP)

http://ects.zcu.cz/fakulty/FPR/KPP/IPP?lang=cs 13

Poznámka: Přes odkaz se dostanete na portál ZČU do prohlížení předmětů. Dále je nutné zadat zkratku pracoviště a zkratku předmětu. Příklad: 
předmět Zabezpečení podnikových informací (KET/ZPI)  má zkratku pracoviště KET, zkratku předmětu ZPI. Nebude-li funkční odkaz, pak lze zadat: 
www.portal.zcu.cz; nabídka studium, položka předměty
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