
 

Česká asociace manažerů informačních technologií 

pořádá 

SEMINÁŘ CACIO Z CYKLU PRAKTICKÉ OTÁZKY ŘÍZENÍ INFORMATIKY 

na téma 

„Aktuální otázky bezpečnosti 2020“ 
budujme bezpečné  a efektivní IT 

Termín: 20. 02. 2020, od 13:00 – 17:00 hod. 
Místo: Palác TETA, Jungmannova 28, Praha 1 

O tématu 
V 21. století dramaticky roste význam zabezpečení informační infrastruktury proti kybernetickým útokům. Až do 
loňského roku se však zdálo, že případů, kdy kybernetický útok způsobil škody, které by citelně vnímali občané 
v České republice, je minimum. Zdá se, že toto období „pobytu v závětří“ je i pro nás minulostí. Objevily se i názory, 
že někdo „testuje naši odolnost“. Je to opravdu tak? Na našem semináři budeme společně hledat odpovědi na 
otázky: 

 Co čeká manažery úseků informačních systémů a manažery bezpečnosti v oblasti Cyber Security v nejbližší 
budoucnosti?  

 Jaké jsou klíčové trendy v kybernetických hrozbách i technologiích „obránců“?  

 Jak zajistit dostatečné finanční zdroje pro stále náročnější oblast kybernetické ochrany?  

 Jaké jsou dobré příklady z praxe při nasazování účinných řešení v oblasti Cyber Security? 

 Jak se v oblasti Cyber Security projevují současné inovační trendy? 
 

Přijďte si pro informace, inspiraci a utřídit si myšlenky, diskutovat zkušenosti, teze, nápady. 
 

Program 
12:30 – 13:00 Registrace, občerstvení 

13:00 – 14:00 1. blok – Trendy okolo nás a jak s nimi žít 

 Trendy v oblasti kybernetické bezpečnosti (Konstantin Rychkov, Senior Research Analyst, IDC) 

 Terminátor a jeho svět – realita? (Roman Šenkeřík, UTB Zlín; Ivan Zelinka, VŠB Ostrava) 

 Novinky v Cyber Security – výstupy z konference CyberTech Tel Aviv 2020 (Rostislav Jirkal, STATUTORY)  

14:00 – 14:30 Přestávka, občerstvení 

14:30 – 16:00 2.blok – Praxe je nejlepší inspirace 

 Úspěšnost necílených útoků – nejen o nemocnici v Benešově (Jan Linhart, H-Square ICT Solutions) 

 Distribuovaná bezpečnost je trendy (Ondřej Kříž, VM Ware) 

 Implementace datové bezpečnosti (Rostislav Janči, Oracle) 

 (ne)Bezpečnost Office 365 (Vratislav Janouch, Crayon) 

16:00 – 16:30 Diskuse a závěr 
16:30 – 17:00 Networking 

Registrujte se včas na adrese tajemnik@cacio.cz nejpozději do pátku 14. 02. 2020 

Doufáme, že Vás setkání inspiruje a těšíme se na Vaši účast. 

Jitka Koudová 

mailto:tajemnik@cacio.cz

