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Informační bezpečnost

• Informační bezpečnost (IB) komplexní ochrana všech typů informací     

během jejich vzniku, zpracování, ukládání, přenosu a likvidaci.

• Informace má z pohledu bezpečnosti tři hlavní charakteristiky- tzv. 
bezpečnostní triádu – dostupnost, důvěrnost a integritu



Informační bezpečnost

• Dostupnost – informace je dostupná, je-li pro oprávněné uživatele 
přístupná v okamžiku její potřeby;

• Důvěrnost –informace je přístupna nebo sdělena pouze těm, kteří 
jsou k tomu oprávněni;

• Integrita – zajištění správnosti a úplnosti informací –informace jsou 

příjemci poskytnuty přesné a a spolehlivé a je zabráněno jejich  

neoprávněné modifikaci;



Informační aktiva

• Aktiva:  

• Fyzická aktiva - počítačové vybavení, komunikační zařízení, úložná 
média;

• aplikační a systémové programové vybavení, vývojové nástroje;

• informační aktiva – databáze, datové soubory, systémové 
dokumentace, dohody o zajištění záložního provozu, záznamy z 
auditů;



Informační aktiva

• Služby - počítačové a komunikační služby, technické služby - topení, 
osvětlení napájení, klimatizace;

• Lidé – kvalifikace, dovednosti, zkušenosti, schopnosti řešit neznámé 
problémy;

• Pověst, image organizace



Kybernetická bezpečnost

• KB je souhrn právních, organizačních, technických a vzdělávacích 
prostředků, směřujících k zajištění ochrany kybernetického prostoru a 
vněm umístěných aktiv;

• Kybernetický prostor  - je v podstatě nefyzické místo, kde se 
nacházíme během komunikace zprostředkované počítačem nebo 
telefonem

• souhrn povinností, zásad a pravidel jsou závazná pro každého 
uživatele a provozovatele informačních technologií;



Kybernetické útoky

• představují záměrné provedení kybernetické hrozby;

• je to prostředek k dosažení určitého cíle, kdy dochází k pokusu o 
narušení kybernetické bezpečnosti různých subjektů;

• hacking – soubor využitelných metod sloužících k proniknutí do 
počítačového systému jiným než standardním způsobem v sobě 
zahrnuje metody a nástroje jako:

• malware; 

• metody sociálního inženýrství;

• pharming, sniffing, DoS, spamming aj.



Kybernetické útoky

• Útočníci mají možnost, co nejefektivněji zacílit – krádež informací, 
destabilizace systému, nedostupnost služby, blokování systémových 
prostředků; 

• Motivy útočníků – internetový exhibicionismus, pomsta, finanční zisk, 
propaganda, vlastní ideologie a publicita;

• Kybernetická kriminalita  



Junior centrum excellence kybernetické 
bezpečnosti a ICT

• Koncepce JCEKB vychází z podpory NUKIB, Asociace krajů a Network 
Security Monitoring Cluster;

• Projekt byl realizován Jihomoravským krajem společně s městem Brno 
na základě projektu podpořeného z Integrovaného regionální 
operačního programu ve výzvě č. 21, Infrastruktura pro vzdělávání II 
ITI Brno  



Junior centrum excellence kybernetické 
bezpečnosti a ICT

• komplexní vzdělávací centrum přípravy pro oblast informační 
bezpečnosti a ICT;

• součástí centra jsou dvě laboratoře pro výuku, videokonfereční
místnost a řídící místnost;

• centrum bude využíváno pro výuku nejen našich žáků, ale i žáky 
dalších středních a základních škol Jihomoravského kraje

a pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.



Junior centrum excellence kybernetické 
bezpečnosti a ICT

• bude primárně využito ve výukovém procesu oborů zaměřených na 
kybernetickou bezpečnost;

• umožní trénink reálných situací, výměnu a sdílení best-practice / 
know-how komerčního sektoru i akademické sféry a výukových 
programů;

• v prostředí laboratoře bude rovněž možné provádět simulace pro 
potřeby Business Continuity Management System (BCMS) a správu 
digitálních práv školy. 



Junior centrum excellence kybernetické 
bezpečnosti
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