
DOPOLEDNÍ PROGRAM

Pavlína Jedličková (NÚKIB) - Budoucnost vzdělávání v oblasti 
kybernetické bezpečnosti? Interaktivita a zážitkovost!

Kateřina Vokrouhlíková (CZ.NIC) - Naháči a prdeláči

Jan Kolouch (CESNET) - Dítě a jeho profilace sociální síti

Petr Mojžíš (ANECT) - GDPR - Je skutečně třeba dělat tak 
dramatická opatření?

Peter Porubský (Linka Bezpečí) - O Lince Bezpečí

Vojtěch Bruk, Kateřina Křivánková (ZvolSi.Info) - Zvol si info – 
mozkem proti fake news!

Marie Mališková (O2 Czech Republic, a.s.) - Program O2 chytrá 
škola

Roman Kohout (you connected, z.s.) - Představení projektu 
Internetem Bezpečně

kpt. Bc. Jakub Vinčálek (PČR NCOZ) – Představení projektu “Say 
No“

Michaela Chytilová (Chytilová & spol., patentová kancelář, s.r.o.) 
-Duševní vlastnictví na internetu bezpečně

Monika Jindrová (AVPO ČR, z.s.) - Jak poznat důvěryhodnou 
neziskovou organizaci

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY

Pavel Bašta (CZ.NIC) - Aktuální kybernetické útoky

JUDr. Jan Kolouch (CESNET) - Kybernetické útoky z hlediska 
trestního práva

Jakub Melichar (NÚKIB) - Lov jehňátek v kyberprostoru

Martin Popek (O2 Czech republic, a.s.) - Data Retention - jaké 
informace lze získat od poskytovatele internetového připojení

Roman Kohout (you connected, z.s.) - představení příručky pro 
policisty

ODPOLEDNÍ PROGRAM

Kateřina Vokrouhlíková (CZ.NIC) - Naháči a prdeláči 

Peter Porubský (Linka Bezpečí) - O činnosti Linky Bezpečí 

Vojtěch Bruk, Kateřina Křivánková (ZvolSi.Info) - Zvol si info – 
mozkem proti fake news! 

MUDr. Podlipný - Závislost na IT technologiích u dětí a mládeže

Miloslav Mour (Soft-IT) - Jak chránit svá zařízení a děti produkty 
Kaspersky Labs

František Švihlík (SAMSUNG) - Bezpečně na SAMSUNG - Knox

Petr Vosála (ČSOB a.s.) - Jak na internetové bankovnictví

Mgr. Michaela Ludvíková, Mgr. Jiří Kawalec (ČSOB Pojišťovna a.s.) - 
Pojištění internetových rizik a pojištění kybernetických rizik

VEDOUCÍ PRACOVNÍCI OBCÍ A ŠKOL

Aleš Mahdal (ANECT) - Zabezpečení (struktura a finanční 
náročnost) počítačové sítě ve škole (na úřadě) 

Radko Sáblík (Smíchovská střední průmyslová škola) - 
Kybernetická bezpečnost jako obor na průmyslové škole

Miloslav Mour (Sof-It.cz) - Jak na uživatelské účty v počítačových 
sítích

Marie Mališková (O2 Czech Republic, a.s.) - O2 Managed Wi-fi

František Švihlík (SAMSUNG) - Bezpečně na SAMSUNG - Knox

Petra Raszková (CZ.NIC) - Představení národního týmu CSIRT.CZ

Jakub Melichar (NÚKIB) - Lov jehňátek v kyberprostoru



Konference Internetem Bezpečně 2018 navazuje 
na úspěšný ročník 2017 a opět přináší ty nejnovější 

informace ze světa bezpečnosti informačních 
technologií pro odbornou i laickou veřejnost. 

Hlavním cílem konference je informovat o aktuálních 
kybernetických hrozbách.  Pozvání přijali ti nejlepší 
odborníci, kteří účastníkům poradí, jak se bezpečně 
pohybovat v kybernetickém prostředí, jak ochránit 

sebe, především své děti, či např. jak zabezpečit firemní 
počítačové sítě.

Letošní ročník se uskuteční v konferenčních prostorách 
hotelu Thermal v Karlových Varech.

Konference se koná pod záštitou hejtmanky 
Karlovarského kraje Jany Mračkové Vildumetzové.

 

Hlavním realizátorem konference je karlovarský spolek 
you connected.

Projekt Internetem Bezpečně si formou 
různorodých vzdělávacích aktivit klade 

za cíl zvýšit povědomí uživatelů o rizicích 
v internetovém prostředí. Reaguje na 

nové hrozby v oblasti bezpečnosti v online 
prostředí, o kterých informuje na svých 

webových stránkách a vzdělávacích akcích. 
Tímto se snaží předcházet následkům 

těchto hrozeb, případně snížit množství 
protiprávního jednání páchaného 

v kyberprostoru.

Projekt se snaží být inovativní a používá nové 
výukové metody, trendy a interaktivní přístupy 

v rámci svých vzdělávacích akcí. Obsahem 
vzdělávacích aktivit jsou praktické ukázky 

kybernetických hrozeb společně s konkrétními 
návody, jak se chránit.

Mezi hlavní cílové skupiny projektu patří děti 
a mládež, rodiče, handicapovaní, pedagogové, 

specialisté v oblasti prevence, zaměstnanci 
OSPOD, pracovníci bezpečnostních složek atd.

Realizátorem projektu je nezisková organizace 
you connected, z.s.

 

Mezi hlavní vzdělávací aktivity projektu patří:
provoz webových stránek internetembezpecne.cz

facebooková stránka @InternetemBezpečně
přednášky pro laickou i odbornou veřejnost

vydávání odborných publikací a dalších 
podpůrných vzdělávacích materiálů

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

KONFERENCI PODPOŘILI

PARTNEŘI KONFERENCE


