
KYBERNETICKÉ 
HROZBY 
A BEZPEČNÉ 
CHOVÁNÍ 
V KYBERPROSTORU
SEMINÁŘ PRO ZAMĚSTNANCE



Cílem semináře je seznámit účastníky s riziky a hrozbami, které přináší používání moderních 
technologií v kyberprostoru. Prostřednictvím praktických příkladů a názorných živých 
ukázek získají účastníci semináře povědomí o těchto rizicích a zároveň budou seznámeni 
s možnými kroky, jak lze tyto situace eliminovat. Získané informace účastníci využijí nejen 
v zaměstnání, ale také ve svém osobním životě.
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AGENDA SEMINÁŘE
• Základní principy, rizika a hrozby v kyberprostoru

• Problematika cílených phishingových útoků s živou ukázkou zaslání podvržené 
zprávy

• Možnosti a techniky sledování aktivit a odposlouchávání komunikace s živými 
ukázkami odposlechů

• Identifikační stopy, které za sebou zanecháváme při pohybu v kybernetickém 
prostoru

• Ochrana soukromí v kyberprostoru – sociální sítě

• Mobilní zařízení z pohledu útočníka s živou ukázkou hacknutí mobilního zařízení

• Možnosti obrany, základy bezpečného chování a opatření

• Diskuse, zodpovězení otázek

KOMU JE SEMINÁŘ URČEN 
• Určeno pro všechny uživatele výpočetní techniky (PC, notebook) a mobilních 

zařízení (mobil, tablet) a dále pak pro uživatele systémů pro komunikaci (e-mail, 
Messenger, Viber, WhatsApp apod.) a sociálních sítí (např. Facebook, Instagram, 
TikTok apod.).

POŽADAVEK NA VSTUPNÍ ZNALOSTI ÚČASTNÍKŮ
• Bez nutnosti odborné znalosti z oboru ICT a kybernetické bezpečnosti. 
• Předpoklad běžné uživatelské dovednosti práce s internetem a mobilním zařízením.

INFORMACE O SEMINÁŘI 
• Rozsah semináře: 2–3 hodiny v závislosti na rozsahu diskuze
• Počet posluchačů: do 30 osob
• Cena za seminář: 20.000 Kč bez DPH

• Seminář je realizován u klienta, který zajistí, aby školicí místnost byla vybavena 
dataprojektorem (případně jiným prezentačním zařízením) s možností připojení 
prezentačního notebooku lektora, dále pak je nutné připojení k internetu. 

• Na žádost klienta může být seminář organizován v prostorách společnosti Konica 
Minolta IT Solutions Czech (pronájem místnosti je zdarma) či v jiné, klientem 
preferované lokalitě (poplatky spojené s pronájmem a případné zvýšené cestovní 
náklady jsou hrazeny klientem).
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