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Abstrakt 

Diplomová práce se zabývá problematikou budování bezpečnostního povědomí 

na gymnáziích. Diplomovou práci lze rozdělit na tři hlavní části. V úvodní části je 

uvedeno teoretické vymezení základních pojmů z oblasti informační bezpečnosti 

a stručný popis legislativních náležitostí, které je potřeba dodržet v řešení práce. Ve druhé 

části je provedena analýza současné situace vybraného gymnázia, včetně analýzy rizik, 

HOS 8 analýzy a SWOT analýzy.  V praktické části je samotný návrh zavedení programu 

zvyšování bezpečnostního povědomí přizpůsobený na míru gymnázia. 

Klíčová slova  

budování bezpečnostního povědomí, informační bezpečnost, kybernetická bezpečnost, 

informace, data, GDPR, ISMS 

Abstract 

The diploma thesis deals with the issue of building security awareness at grammar 

schools. The thesis can be divided into three main parts. The introductory part introduces 

the theoretical definition of basic concepts in the area of information security and a brief 

description of the legislative requirements to be followed in solving the work. The second 

part analyzes the current situation of selected grammar school, including risk analysis, 

HOS 8 analysis and SWOT analysis. In the practical part, the proposal to introduce 

a security awareness program adapted to the grammar school. 

Key words 

security awareness education, information security, cyber security, information, data, 

GDPR, ISMS 
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ÚVOD 

V dnešní době moderních informačních a komunikačních technologií se mění celkový 

pohled na bezpečnost. Děti přicházejí poprvé do styku s technologiemi již ve školce, 

dospívající tráví na internetu více času než ve škole, zaměstnanci přistupují každodenně 

k datům zaměstnavatelů a důchodci objevují kouzla nakupování na internetu. Je třeba 

přizpůsobit tomuto trendu celou výchovu o informační bezpečnosti pro všechny věkové 

kategorie.  Zvlášť skupinu dětí je potřeba chránit více než kohokoliv jiného. Děti sice 

chápou, že se na ulici nemají bavit s cizími lidmi, ale ještě nedokážou pochopit, proč to 

vadí i přes internet. 

Dalším důležitým pohledem na informační bezpečnost jsou pracovně právní vztahy.  Při 

nástupu do nového zaměstnání by již nemělo stačit pouze školení BOZP a PO 

(Bezpečnost a ochrana zdraví při práci a požární ochrana), k tomuto by mělo být přidáno 

školení o informační bezpečnosti. Tento stav je zapříčiněn jednak zpřísňujícími se 

legislativními požadavky, každodenním využíváním ICT technologií nebo přístupem 

k osobním údajům. Je nezbytné, aby každý zaměstnavatel znal své povinnosti 

a odpovědnosti v oblasti informační bezpečnosti jak vzhledem ke svým zaměstnancům, 

tak vzhledem ke státu. Stejně tak každý zaměstnanec by měl znát své povinnosti 

a odpovědnosti ke svému zaměstnavateli.  

Školství spojuje obě tyto kritické oblasti, tedy děti a pracovně právní vztahy. Program 

zvyšování bezpečnostního povědomí na škole je určen ke vzdělávání dětí i zaměstnanců 

školy. Děti tak budou mít možnost rozvíjet svou digitální gramotnost od útlého věku 

a jejich osobní údaje budou v bezpečí vzhledem ke školení zaměstnanců, kteří s jejich 

osobními údaji budou umět nakládat.   
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1 VYMEZENÍ PROBLÉMU A CÍLE PRÁCE 

Hlavním cílem diplomové práce je vypracovat plán zvyšování bezpečnostního povědomí 

pro gymnázia. Tento plán zavedení programu je upraven na míru požadavků vybrané 

školy. Zavedení programu by následně mělo vést k zajištění ochrany a zvýšení 

bezpečnosti uživatelů i jejich okolí. Řešení diplomové práce bude založeno na metodice 

NIST SP 800–50, která slouží jako podklad pro vytvoření plánu zvyšování 

bezpečnostního povědomí. Řešení bude obsahovat určení rolí a odpovědností v programu 

SAE, stanovení cílů pro každou z fázi, vytvoření podkladů pro školicí materiály na 

základě vybraných témat, stanovení četnosti opakování a finální kalkulaci nákladů na 

zavedení.  

Pro dosažení hlavního cíle diplomové práce je potřeba splnit jednotlivé dílčí cíle, které 

hlavnímu cíli předcházejí. První z dílčích cílů je podat základní poznatky z oblasti 

informační a kybernetické bezpečnosti, ISMS či SAE programu, které budou potřeba 

k pochopení problematiky v samotném řešení diplomové práce, a stručně popsat všechny 

potřebné normy, nařízení a zákony, které je potřeba dodržet v řešení práce. Dalším dílčím 

cílem, který je potřebný pro implementaci programu, je popis současné situace gymnázia. 

Popis současné situace bude obsahovat popis organizační struktury školy, kompetence 

a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců, analýzu rizik, HOS 8 analýzu a SWOT 

analýzu.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

V této části diplomové práce jsou vysvětleny základní teoretické pojmy a postupy, které 

jsou nezbytné k pochopení praktické části práce. Tato kapitola obsahuje potřebné 

základní znalosti, které jsou využity ve vlastním návrhu řešení. Všechny zkratky použité 

v této diplomové práci jsou uvedeny na konci dokumentu v kapitole SEZNAM 

ZKRATEK. 

2.1 Základní pojmy 

- Audit, v souvislosti s informační bezpečností, označujeme jako bezpečnostní proces, 

který společně s identifikací a autentizací uživatelů zajišťuje individuální 

odpovědnost uživatele za svou činnost při nakládání s osobními údaji (1). 

- Autentizace je proces ověření identity uživatele nebo zprávy (2). 

- Autorizace je udělení práv k určitým aktivitám ověřenému uživateli (2). 

- Bezpečnostní politika je základním dokumentem pro zajištění informační 

bezpečnosti. Obsahuje souhrn principů a zásad pro strategické řízení. Je východiskem 

pro tvorbu všech ostatních standardů, směrnic, procedur a opatření v organizaci (3). 

Bezpečnostní politika by měla definovat odpovědi na otázky (3): 

- Co musí být chráněno? 

- Kdo nese zodpovědnost za informační bezpečnost? 

- Kdy to bude efektivní? 

- Jak to bude vynuceno? 

- Data jsou údaje, které se používají pro popis určitého jevu nebo vlastnosti objektu. 

Data jsou určitou podobou informace, která umožňuje komunikaci, vyhodnocování či 

zpracování (2).   

- Dostupnost znamená poskytnutí informací a zdrojů oprávněnému uživateli v jím 

požadovaný okamžik (4). 

- Důvěrnost znamená zajištění přístupu k informacím pouze oprávněnému uživateli, 

což znamená zabránění proti neautorizovanému odhalení (4). 

- Hoax je falešná a poplašná zpráva, nesmysl. Cílem je vystrašení uživatele. 

K oblíbeným tématům útočníků patří popis hrozícího nebezpečí, varování před 

nějakým rizikem, falešné prosby o pomoc, podvodné e-maily (5). 
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- Informace jsou údaje o reálném prostředí, které popisují jeho stav a procesy. Jedná 

se o kódovaná data (nikoliv ve smyslu kryptografie), se kterými lze pracovat pomocí 

technických zařízení. Informace snižují neurčitost (2). 

- Informační bezpečnost se týká celé organizace. Obsahuje fyzickou, personální, 

organizační a komunikační bezpečnost. Jedná se o ochranu dat z pohledu integrity, 

dostupnosti a důvěrnosti (4). 

- Informační systém je soubor technických zařízení, programových prostředků a lidí, 

který je určen ke sběru, zpracování, údržbě, užití, sdílení a uchování dat (2). 

- Integrita znamená zajištění informací proti neautorizované změně, což znamená 

zachování správnosti a úplnosti informace (4). 

- Kritická infrastruktura je souhrnný název pro takové výrobní či nevýrobní systémy 

a služby, jejichž nefunkčnost by měla závažný dopad na bezpečnost státu, 

zabezpečení základních životních potřeb obyvatelstva, zdraví osob nebo ekonomiku 

státu (2). 

- Kybernetická bezpečnost se týká celého kyberprostoru. Jedná se o ochranu 

kyberprostoru pomocí souhrnu právních, organizačních, technických a vzdělávacích 

prostředků (2). 

- Kyberprostor chápeme jako digitální prostředí, které je tvořeno informačními 

systémy a službami a sítěmi elektronických komunikací. Kyberprostor umožňuje 

vznik, zpracování a výměnu informací (2). 

- Malware je zkratka anglického výrazu pro škodlivý software – Malicious Software. 

Jde o škodlivý software, který má za úkol zajistit útočníkovi přístup do zařízení. Do 

kategorie malwaru se řadí spyware, adware, phishing, viry, trójští koně, červi, 

ransomware a mnohé další (6).  

- Přiměřená bezpečnost znamená, že velikost úsilí a financí vložených do bezpečnosti 

informačního systému odpovídá hodnotě aktiv a míře možných rizik. Hodnotu 

přiměřené bezpečnosti lze nejsnadněji pochopit pomocí grafického znázornění (viz 

Obrázek 1) (2). 
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Obrázek 1: Přiměřená bezpečnost (vlastní) 

- Šifrování je zvláštní modifikace informace, díky které je umožněno ji číst pouze na 

základě oprávnění. Toto oprávnění může být jak administrativní, tak technické (1). 

Pro popis analýzy rizik je potřeba pochopit následující pojmy: 

- Aktivum je vše, co má pro organizaci nějakou hodnotu (př.: HW, SW, know-how). 

Mezi aktiva se řadí veškerý hmotný a nehmotný majetek firmy (7).  

- Dopad je škoda, která byla způsobena působením hrozby na aktivum (7). 

- Hrozba je síla, aktivita, událost nebo osoba, která může způsobit škodu. 

Z informatického pohledu to znamená narušit důvěrnost, integritu nebo dostupnost 

aktiva (7). 

- Opatření je cokoliv, co bylo speciálně navrženo tak, aby to snižovalo zranitelnost 

aktiva a chránilo tak aktivum před danou hrozbou (7). 

- Riziko vyjadřuje pravděpodobnost, že hrozba využije zranitelného místa aktiva. 

Z informatického pohledu se toto narušení týká důvěrnosti, integrity nebo dostupnosti 

(7). 

Akceptovatelné 

náklady 

Cena 

Bezpečnost 

Dopady rizik 

Náklady na opatření 

Přiměřená 

bezpečnost 
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- Zranitelnost je slabé místo aktiva, které může být zneužito hrozbou (7). 

Pro popis problematiky GDPR je potřeba pochopit následující pojmy: 

- Anonymní údaj je takový údaj, který nelze vztáhnout k identifikované či 

identifikovatelné osobě. Neexistuje tak pouto se subjektem údajů a žádné takové 

pouto nemůže být nalezeno ani obnoveno (8).  

- Citlivý údaj je takový osobní údaj, který vypovídá o rasovém či etnickém původu, 

politických názorech, náboženském vyznání, filozofickém přesvědčení nebo členství 

v odborech. Do kategorie citlivých údajů se dále řadí genetické údaje, biometrické 

údaje, údaje o zdravotním stavu a údaje o sexuálním životě nebo sexuální orientaci 

fyzické osoby (9). 

- Osobní údaje jsou všechny informace o identifikované či identifikovatelné fyzické 

osobě (9). 

- Pseudonymizace je takové zpracování osobních údajů, při kterém již nemohou být 

osobní údaje přiřazeny konkrétnímu subjektu údajů bez použití dodatečných 

informací. Tyto dodatečné informace musí být uchovávány odděleně a měla by se na 

ně vztahovat technická a organizační opatření, aby bylo zajištěno, že nebudou 

přiřazeny identifikované či identifikovatelné fyzické osobě (9). 

- Souhlas je jakýkoliv svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle. 

Tímto souhlasem dává subjekt údajů své svolení ke zpracování svých osobních údajů 

(9). 

- Správce je fyzická nebo právnická osoba, která sama, nebo společně s jinými určuje 

účely a prostředky zpracování osobních údajů (9). 

- Subjekt údajů je identifikovatelná fyzická osoba, která lze přímo či nepřímo 

identifikovat, především odkazem na určitý identifikátor, například jméno, 

identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních 

prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo 

společenské identity (9). 

- Zpracování je jakýkoliv proces s osobními údaji, který je prováděn pomocí či bez 

pomoci automatizovaných postupů. Mezi tyto procesy patří: shromáždění, 

zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení, pozměnění, 
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vyhledání, nahlédnutí, použití, šíření, zpřístupnění, seřazení či zkombinování, 

omezení, výmaz nebo zničení (9). 

- Zpracovatel je fyzická nebo právnická osoba, která zpracovává osobní údaje pro 

správce (9). 

2.2 Zákony, normy a standardy 

Zákon je obecně závazný právní předpis přijatý zákonodárným orgánem státu. Zákony 

jsou nadřazeny podzákonným předpisům, tedy např.: vyhláškám a nařízením. Zákony 

jsou ale podřízeny Ústavě a ústavním zákonům a jim rovnocenným mezinárodním 

smlouvám (10). 

Standard je písemná úmluva obsahující technické specifikace nebo jiná podobná jasně 

stanovená kritéria. Tyto kritéria jsou používána jako pravidla či směrnice (2).  

Norma je pouze doporučení pro určitý standard nebo řešení (2).  

2.2.1 Normy řady 27000 

Americká organizace International Organization for Standardization zvolila, že se budou 

normy řady 27000 týkat oblasti informační bezpečnosti. Řada 27000 obsahuje více než 

30 norem a tento počet neustále narůstá. Všechny normy řady 27000 mají určenou 

jednotnou strukturu a pravidla vytvoření. Mezi nejdůležitější normy, které je potřeba znát 

vzhledem k obsahu této diplomové práce patří následující normy (2):  

- ISO/IEC 27000:2016 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy 

managementu bezpečnosti informací – Přehled a slovník 

Tato norma se zabývá přehledem systémů řízení informační bezpečnosti a výkladem 

významů všech souvisejících pojmů a definic. Obsahuje všechny obecně použité 

definice v problematice ISMS (11). 

- ISO/IEC 27001:2013 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy 

managementu bezpečnosti informací – Požadavky 
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Tato norma poskytuje doporučení, jak aplikovat ISO/IEC 27002 v rámci procesu 

ustanovení, provozu, údržby a zlepšování systému řízení informační bezpečnosti 

v organizaci v souladu se systémy řízení kvality nebo bezpečnosti prostředí (11). 

Vhodný systém řízení, struktura a procesy pro řízení bezpečnosti informací by měly 

zahrnovat: soulad s normami pro další systémy řízení, kontinuální zajištění procesu 

zlepšování řízení bezpečnosti informací, celopodnikové řízení, soulad s legislativními 

předpisy, záruky za informační bezpečnost (11). 

Norma definuje model Plan–Do–Check–Act jako součást implementace 

a zdokonalování efektivnosti systému řízení informační bezpečnosti v organizaci (2). 

- ISO/IEC 27002:2013 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Systémy 

managementu bezpečnosti informací – Soubor postupů 

Tato norma je sbírkou nejlepších bezpečnostních praktik a postupů. Norma obsahuje 

35 cílů opatření pro ochranu informačních aktiv proti narušení jejich důvěrnosti, 

dostupnosti a integrity. Těchto 35 cílů opatření poskytuje znalostní základu pro 

bezpečnostní politiku. Dále norma obsahuje stovky nejlepších praktik pro zajištění 

informační bezpečnosti. Není žádoucí, aby byla všechna opatření bezpodmínečně 

aplikována, norma je pouze souborem postupů, konečné rozhodnutí 

o aplikovatelnosti zůstává na organizaci. Opatření by měla být vybrána na základě 

hodnocení rizik a požadovaných bezpečnostních cílů organizace (11).  

Na základě této normy lze snadno a rychle vyhodnotit stav informační bezpečnosti 

v organizaci a zároveň definovat opatření pro jeho zlepšení (2).  

- ISO/IEC 27003:2017 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Směrnice 

pro implementaci sytému řízení bezpečnosti informací 

Tato norma obsahuje návod na implementaci ISMS dle norem řady 27000. Je určena 

pro všechny typy organizací, které mají v úmyslu zavést systém řízení bezpečnosti 

informací. Norma popisuje proces zavádění a implementace pomocí kroků zahájení, 

definování, plánování, implementace (11).  

Norma dále obsahuje kontrolní seznam činností potřebných k ustanovení 

a implementaci ISMS, popis rolí a odpovědností v oblasti informační bezpečnosti, 
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informace o interních auditech, struktury politik, informace o monitorování a měření 

informační bezpečnosti. Všechny tyto informace jsou zařazeny v přílohách normy (2).  

- ISO/IEC 27004:2016 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Řízení 

bezpečnosti informací - Měření 

Norma je pomůckou k měření a prezentaci efektivity firemních systémů řízení 

informační bezpečnosti. Norma zahrnuje řídicí procesy definované v normě ISO/IEC 

27001 a opatření z normy ISO/IEC 27002 (11).  

Implementací těchto doporučení se zabývá program měření informační bezpečnosti, 

který zahrnuje procesy rozvoje metrik a měření, provádění měření, analýzu dat, 

hlášení výsledků měření a proces vyhodnocení a zlepšování programu měření 

informační bezpečnosti (2).  

- ISO/IEC 27005:2011 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Řízení rizik 

bezpečnosti informací 

Norma poskytuje doporučení a popisuje techniky pro řízení rizik informační 

bezpečnosti. Norma stanovuje tyto činnosti řízení rizik: stanovení kontextu, 

hodnocení rizik, zvládání rizik, akceptace rizik, seznámení s riziky, monitorování 

a přezkoumávání rizik. Stejně jako tomu bylo u normy ČSN ISO/IEC 27002, ani zde 

není žádoucí, aby byly použity všechny techniky, které jsou v této normě popsány. 

Norma je pouze souborem postupů pro všechny typy organizací, konečné rozhodnutí 

o výběru vhodné techniky závisí na individuální potřebě řídit rizika informační 

bezpečnosti (2).  

- ISO/IEC 27006:2015 Informační technologie – Bezpečnostní techniky – Požadavky 

na orgány provádějící audit a certifikaci systémů řízení bezpečnosti informací 

Norma poskytuje doporučení pro orgány provádějící audit a certifikaci systému řízení 

bezpečnosti informací. Dále specifikuje požadavky na audit, které jsou obsažené 

v normě ISO/IEC 17021 a normě ISO/IEC 27001. Norma je určena především pro 

podporu procesu akreditace certifikačních orgánů ISMS (2).  
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2.2.2 Kybernetický zákon č. 205/2017 Sb.  

„Zákon, kterým se mění zákon č. 181/2014 Sb., o kybernetické bezpečnosti a o změně 

souvisejících zákonů (zákon o kybernetické bezpečnosti), ve znění zákona č. 104/2017 Sb., 

a některé další zákony“ (12) 

Kybernetický zákon upravuje: práva a povinnosti osob, působnost a pravomoci orgánů 

veřejné moci v oblasti kybernetické bezpečnosti. Zákon vychází z předpisů Evropské 

unie. Zabývá se zajištěním bezpečnosti sítí elektronických komunikací a informačních 

systémů. Tento zákon se nevztahuje na informační systémy, které nakládají s utajovanými 

informacemi. Utajované informace řeší zákon č. 412/2005 Sb., o ochraně utajovaných 

informací a o bezpečnostní způsobilosti, ve znění pozdějších předpisů (12). 

2.2.3 Vyhláška č. 316/2014 Sb. 

„Vyhláška o bezpečnostních opatřeních, kybernetických bezpečnostních incidentech, 

reaktivních opatřeních a o stanovení náležitostí podání v oblasti kybernetické bezpečnosti 

neboli vyhláška o kybernetické bezpečnosti“ (13) 

Vyhláška stanovuje (13): 

- strukturu bezpečnostní dokumentace informačního systému kritické informační 

infrastruktury, 

- komunikační systém kritické informační infrastruktury nebo významného 

informačního systému, 

- obsah bezpečnostních opatření a rozsah jejich zavedení, 

- typy a kategorie kybernetických bezpečnostních incidentů, 

- způsoby hlášení kybernetického bezpečnostního incidentu, 

- oznámení o provedení reaktivního opatření a jeho výsledku. 

2.2.4 NIST standardy 

NIST = National Institute for Standards and Technology je americká certifikační 

instituce. Jde o vládní standardizační orgán, který se zabývá oblastmi: vývoj a podpora 
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standardů, měřící techniky a technologie za účelem zvýšení produktivity, usnadnění 

obchodu a zlepšení kvality života (2). 

Pro tuto diplomovou práci jsou důležité dva standardy, které se týkají SAE programu: 

NIST SP 800-16 a NIST SP 800-50.  

NIST SP 800-16 se zabývá požadavky na školení v oblasti zabezpečení informačních 

technologií: model založený na rolích a výkonnosti. Poskytuje koncepční rámec pro 

poskytování školení v oblasti informačních technologií. Tento rámec zahrnuje požadavky 

na školení v oblasti bezpečnosti informačních technologií, které jsou vhodné pro 

distribuované výpočetní prostředí. Rámec poskytuje flexibilitu pro rozšíření, aby 

vyhovovala budoucím technologiím a souvisejícím rozhodnutím o řízení rizik (14). 

NIST SP 800-50 se zabývá budováním programu pro zvyšování povědomí a školení 

o informačních technologiích. Poskytuje návod pro vybudování efektivního 

bezpečnostního programu v oblasti informačních technologií. Tento dokument 

identifikuje čtyři kritické kroky v životním cyklu programu pro zvyšování povědomí 

a školení v oblasti bezpečnosti informačních technologií (15):  

1. návrh programu, 

2. rozvoj programu, 

3. implementace programu, 

4. post-implementace programu.  

Tento dokument je doprovodnou publikací k NIST SP 800-16. Obě tyto publikace se 

doplňují. Dokument NIST SP 800-50 pracuje na vyšší strategické úrovni a zabývá se 

vybudováním programu pro zvyšování povědomí o informační bezpečnosti a školení 

v této oblasti, zatímco NIST SP 800-16 je na nižší taktické úrovni a popisuje 

přínos školení v oblasti IT založeného na rolích (15). 

2.2.5 Evropské nařízení GDPR 

„NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 

2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném 

pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES neboli obecné nařízení o ochraně 

osobních údajů“ (9) 
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Název GDPR vznikl jako akronym z  názvu nařízení: General data protection regulation, 

v předkladu se používá zkrácený název Obecné nařízení o ochraně osobních údajů. Jedná 

se o nařízení Evropské unie, které bylo vytvořeno dne 26. dubna 2016 a přijde v platnost 

25. května 2018. GDPR platí celosvětově pro jakýkoliv subjekt zpracovávající osobní 

údaje občanů EU. Požadavky nařízení GDPR musí splňovat všechny organizace 

členských států EU, které sbírají, uchovávají a zpracovávají osobní údaje (9).  

Základními principy jsou především pseudonymizace a kryptování dat. Nařízení usiluje 

o to, aby organizace zahrnuly bezpečnostní principy a požadavky do vývoje svých řešení, 

produktů a služeb. Jedná se o ochranu dat takzvaně „by design“ a „by default“ (17).  

Nařízení značně posiluje roli státní regulační autority. Národní autorita může organizacím 

za porušení nařízení udělit pokutu až 4% jejich celosvětového obratu nebo 100 milionů 

euro (16).  

Data protection officer – DPO 

Nařízení dále zavádí nutnost zaměstnat osobu na pozici pověřence pro ochranu osobních 

údajů: DPO. V organizacích nad 250 zaměstnanců by měla být práce vykonávána osobou 

na plný úvazek, u menších organizací stačí zavést tuto pozici dodavatelsky. Čl. 37 odst. 

1 písm. a) nařízení stanovuje výjimku. Tato výjimka nařizuje jmenovat pověřence 

v každém případě, kdy zpracování provádí orgán veřejné moci či veřejný orgán (16).  

Pověřenec pro ochranu osobních údajů má za úkol (9): 

- poskytovat informace a poradenství správcům nebo zpracovatelům a zaměstnancům, 

kteří provádějí zpracování o jejich povinnostech, 

- monitorovat soulad s tímto nařízením a dalšími předpisy EU v oblasti ochrany údajů, 

- monitorovat soulad s koncepcemi správce nebo zpracovatele v oblasti ochrany 

osobních údajů, 

- poskytovat poradenství na požádání (např.: pokud jde o posouzení vlivu na ochranu 

osobních údajů), 

- spolupracovat s dozorovým úřadem, 

- vystupovat jako kontaktní osoba pro dozorový úřad v záležitostech týkajících se 

zpracování a v případně vedení konzultací v jakékoli jiné věci. 
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DPO by měl mít znalosti (16): 

- práva - znalost národní i evropské legislativy,  

- oblasti ochrany osobních údajů – znalost informačních technologií a informační 

bezpečnosti,  

- znalost fungování organizace a interních procesů. 

Nařízení specifikuje nová práva pro subjekty údajů (17): 

- Právo být zapomenut znamená, že pokud subjekt údajů již nechce, aby se jeho data 

nadále z nějakého důvodu zpracovávala, má právo požadovat po zpracovateli, aby 

byla data smazána. 

- Jednodušší přístup k osobním údajům znamená, že subjekty údajů budou mít více 

informací o tom, jak jsou jejich údaje zpracovávány. Tyto informace by měly být 

přístupné jednoduchým a srozumitelným způsobem. 

- Právo vědět o narušení bezpečnosti dat znamená, že organizace má mít povinnost 

oznamovat u svých národních dohledových autorit narušení bezpečnosti dat, které 

může ohrozit soukromí subjektu údajů. 

- Právo na opravu znamená, že správce musí bez zbytečného odkladu opravit 

nepřesné osobní údaje, které se týkají subjektu údajů. Subjekt údajů má také právo na 

doplnění neúplných osobních údajů. 

- Právo na omezení zpracování znamená, že má subjekt údajů právo požadovat po 

správci omezení zpracování. Toto právo lze uplatnit v následujících případech:  

- pokud subjekt údajů popírá správnost uchovávaných osobních údajů a správce 

nemá dostatečný čas na ověření těchto osobních údajů, 

- pokud je zpracování protiprávní může subjekt údajů požádat pouze o omezení 

zpracování místo úplného výmazu, 

- pokud subjekt údajů požaduje uchování osobních údajů pro určení, výkon nebo 

obhajobu právních nároků, ale správce již osobní údaje nepotřebuje zpracovávat, 

- pokud subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1, dokud 

nebude tato námitka ověřena, bude zpracování omezeno. 

- Právo na přenositelnost údajů znamená, že má subjekt údajů právo získat své 

osobní údaje, které poskytl správci a to ve strukturovaném, běžně používaném 
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a strojově čitelném formátu. Dále má subjekt údajů právo předat tyto údaje jinému 

správci, aniž by tomu předešlý správce bránil. 

- Právo vznést námitku znamená, že má subjekt údajů právo kdykoli vznést námitku 

proti zpracování svých osobních údajů, a to na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f). 

Dokud správce neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují 

nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo 

obhajobu právních nároků, nemůže osobní údaje dále zpracovávat. Toto právo se týká 

také zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu. V tomto případě má 

subjekt údajů taktéž právo vznést kdykoli námitku proti zpracování svých osobních 

údajů pro daný marketing. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro 

účely přímého marketingu, nesmí být jeho osobní údaje pro tyto účely dále 

zpracovávány. 

Povinnosti a odpovědnosti správce 

Nařízení stanovuje novou povinnost správce osobních údajů: oznamovací povinnost 

ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování. Správce musí 

oznámit subjektům údajů všechny opravy nebo výmazy jejich osobních údajů nebo 

omezení zpracování provedené v souladu s články 16, 17 a 18. Výjimka je povolena 

pouze v případě, kdy je přímo nemožné tuto oznamovací povinnost dodržet nebo to 

vyžaduje nepřiměřené úsilí (16). 

Mezi další odpovědnosti správce patří (16): 

- zajištění vhodných technických a organizačních opatření, 

- zdokumentování všech opatření, aby bylo doložitelné, že je zpracování prováděno 

v souladu s tímto nařízením, 

- pravidelné revize a aktualizace dokumentace. 

Povinnosti a odpovědnosti zpracovatele 

Všechna práva a povinnosti zpracovatele by měla být jasně definovaná smlouvou mezi 

správcem a zpracovatelem. V této smlouvě by měly být uvedeny veškeré potřebné 

náležitosti, jako: předmět a doba trvání zpracování, povaha a účel zpracování, typ 
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osobních údajů a kategorie subjektů údajů, povinnosti a práva správce. Zpracovatel by 

měl mimo jiné dodržovat následující požadavky (9):  

- osobní údaje zpracovávat pouze na základě doložených pokynů správce,  

- zajišťovat mlčenlivost osob oprávněných zpracovávat osobní údaje, buď jejich 

písemným souhlasem, nebo vynucením zákonné povinnosti mlčenlivosti, 

- přijmout veškerá opatření požadovaná podle článku 32, 

- být nápomocen správci prostřednictvím vhodných technických a organizačních 

opatření, 

- být nápomocen správci při zajišťování souladu s povinnostmi podle článků 32 až 36, 

- respektovat a dodržovat rozhodnutí správce o výmazu, nebo vrácení osobních údajů 

správci po ukončení poskytování služeb spojených se zpracováním. S tím souvisí 

následný výmaz existující kopie osobních údajů,  

- poskytnout správci veškeré informace potřebné k doložení splnění povinnosti 

stanovené v tomto článku, 

- umožnit audity, či inspekce, které jsou prováděné správcem nebo jiným auditorem, 

kterého správce pověřil. 

Zásady zpracování 

Nařízení stanovuje zásady zpracování osobních údajů, které musí být dodržovány. Mezi 

tyto zásady patří (9):  

- Zákonnost, korektnost a transparentnost – osobní údaje musí být zpracovávány 

korektně a zákonným a transparentním způsobem ve vztahu k subjektu údajů. 

- Účelové omezení – zpracování osobních údajů musí mít určité, výslovně vyjádřené 

s legitimními účely. Výjimku tvoří zpracování pro účely archivace ve veřejném 

zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely. 

- Minimalizace údajů – osobní údaje musí být ve vztahu k účelu, pro který jsou 

zpracovávány: přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah. 

- Přesnost – veškeré uchovávané osobní údaje musí být přesné a aktualizované. S tím 

souvisí povinnost přijmout opatření pro bezodkladné vymazání nebo úpravu 

nepřesných údajů.  
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- Omezení uložení – osobní údaje by měly být uchovávány pouze po nezbytně nutnou 

dobu. Déle mohou být uchovávány pouze pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro 

účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89. 

- Integrita a důvěrnost – osobní údaje musí být zpracovávány s použitím vhodných 

technických nebo organizačních opatření tak, aby byla zajištěna jejich bezpečnost.  

Bezpečnost osobních údajů se týká ochrany před neoprávněným či protiprávním 

zpracováním a před náhodnou ztrátou, zničením nebo poškozením. 

- Odpovědnost – správce odpovídá za dodržení a doložení veškerých předešlých 

zásad. 

2.3 PDCA cyklus 

PDCA cyklus, nebo také Demingův cyklus, je metoda postupného zlepšování kvality. 

Tuto metodu lze aplikovat například na zlepšování kvality výrobků, služeb, dat nebo 

aplikací. Metoda probíhá na principu opakovaného provádění čtyř základních fází (2): 

- Plan (plánuj) – vytvoření plánu, na jehož základě dojde ke zlepšení kvality, 

- Do (dělej) – realizace plánu, která zahrnuje testy a implementaci, 

- Check (kontroluj) – statistické srovnání výsledků oproti původnímu plánu, 

- Act (jednej) – akceptace plánu, případně úprava plánu dle výsledných hodnot. 

Každá z těchto fází musí být přesně definovaná a zdokumentovaná. Každý proces, který 

spadá pod neustálé zlepšování v organizaci, musí být identifikovaný, zdokumentovaný, 

musí být řízen na základě dokumentace a jeho průběh musí být optimalizovaný (2).  

2.4 ISMS 

Information Security Management System neboli Systém řízení informační bezpečnosti 

je součástí celkového systému řízení organizace. ISMS je založeno na principu neustálého 

zlepšování formou PDCA cyklu, dělí se tedy na 4 fáze (18):  

- ustanovení ISMS, včetně určení rozsahu a odpovědných osob,  

- zavádění a provoz ISMS, kde dojde k implementaci vybraných bezpečnostních 

opatření,  
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- monitorování a přezkoumávání ISMS, čímž je zajištěná zpětná vazba a hodnocení 

zavedeného řízení informační bezpečnosti,  

- údržba a zlepšování ISMS, čímž je zajištěn proces neustálého zlepšování 

a odstraňování slabin systému.  

ISMS je definován souborem norem řady ISO/IEC 27000, kde je specifikován celý proces 

od popisu základních pojmů přes implementaci až k neustálému zlepšování systému. 

ISMS se zabývá problematikou IT bezpečnosti, komunikační bezpečnosti, personální 

bezpečnosti, administrativní bezpečnosti, fyzické bezpečnosti, dokumentací, 

bezpečnostními funkcemi a mechanismy (18).  

ISMS se dále zabývá systémem řízení a správou informačních aktiv. Možnou ztrátu či 

poškození lze eliminovat při dodržení tří základních pravidel (18): 

- určením aktiv, která je potřeba chránit, 

- určením a řízením možných rizik informační bezpečnosti, 

- zavedením opatření a průběžnou kontrolou.  

2.5 Program SAE 

Program SAE, neboli Security Awareness Education, je program zvyšování 

bezpečnostního povědomí. Úspěšný program SAE by se měl skládat ze tří základních 

částí (15):  

1. rozvíjení politiky informační bezpečnosti, která zahrnuje potřeby organizace i známá 

rizika, 

2. informování uživatele o jeho odpovědnostech v oblasti informační bezpečnosti,  

3. stanovení postupů pro monitorování a přezkoumávání programu. 

Program SAE by se měl zaměřit na všechny uživatele informačního systému organizace. 

Management by měl nastavit zásady správného chování v oblasti IT v rámci celé 

organizace. Program SAE by měl být klíčovým procesem organizace, jelikož je jedním 

z hlavních prostředků k šíření informací. Tyto informace jsou potřebné pro všechny 

uživatele ke správnému výkonu jejich každodenní práce (15).  

Efektivní program SAE definuje zásady chování pro používání informačních systémů 

a informací organizace. Program definuje bezpečnostní politiky a postupy, které je třeba 
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dodržovat. Zároveň stanovuje také potřebu nastavení sankcí a postihů při nedodržení 

těchto pravidel. Všichni uživatelé by měli být informováni o svých odpovědnostech, vůči 

organizaci i informační bezpečnosti, které jsou rozděleny na základně pracovního 

výkonu, znalostí a dovedností (15). 

2.5.1 Koncepce SAE programu 

Koncepce SAE programu lze rozdělit do tří základních částí (15): 

- návrh programu, 

- vytvoření podpůrných a školicích materiálů, 

- realizace programu.  

První část, návrh programu, je nejdůležitější částí. Návrh programu by měl být vždy 

v souladu s požadavky a možnostmi organizace. Návrh by měl být vytvořen na základně 

vytvoření vstupní strategické analýzy. Po schválení návrhu programu vedením organizace 

se přistoupí k výběru základních témat podpůrných a školicích materiálů na základě 

hodnocení potřeb uživatelů i celé organizace. Následně dojde k samotné implementaci 

programu, která zahrnuje také post-implementaci, tedy sérií vyhodnocení programu 

a získání zpětné vazby, zda bylo dosaženo cíle (15).   

2.5.2 Modely programu SAE 

Výběr modelu závisí na velikosti organizace, geografickém rozmístění, organizační 

struktuře a definici rolí a odpovědností v organizaci. Existují tři základní modely 

budování programu SAE (15): 

- Centralizovaný – veškerá odpovědnost za vytvoření politik a strategií a následnou 

implementaci programu spočívá na pověřené osobě. Využívá se u malých organizací, 

které mají vysoký stupeň centrálního řízení.  

- Částečně decentralizovaný – odpovědnost za vytvoření politik a strategií spočívá na 

pověřené osobě, avšak implementační povinnosti jsou distribuovány. Využívá se 

u středně velkých organizací, které mají decentralizovanou organizační strukturu 

nebo široké geografické rozmístění poboček. 

- Plně decentralizovaný – pouze vytvoření bezpečnostní politiky je svěřeno 

odpovědné osobě, zbylé aktivity, jako vytvoření strategie a následná implementace, 
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jsou delegovány. Využívá se u velkých organizací s decentralizovanou organizační 

strukturou nebo u organizací s širokým geografickým rozmístěním poboček.  

2.5.3 Fáze programu 

Celý program je koncipován jako kontinuální vzdělávání uživatelů, které obsahuje 

nástroje podporující získávání nových zkušeností, znalostí, dovedností a schopností pro 

výkon jejich funkce. Program začíná povědomím, přes bezpečnostní zásady, pokračuje 

školením, které vede ke vzdělávání a dále až k profesnímu rozvoji (15).  

Program je navržen tak, aby byli všichni uživatelé informačních technologií proškoleni 

v oblasti informační bezpečnosti. Program popisuje nutnost mít znalosti z oblasti 

bezpečnostního povědomí a kybernetických zásad pro všechny jedince zabývající se 

řízením, provozem, údržbou, vývojem nebo pouze využíváním informačních technologií 

(15).  

Na obrázku (viz Obrázek 2) na následující straně jsou znázorněny jednotlivé fáze 

programu.   
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Obrázek 2: SAE program (15) 

Povědomí 

Hlavním účelem povědomí není hloubkové školení uživatelů, jde o to, aby došlo 

k pouhému zaměření jejich pozornosti na informační bezpečnost. Mnoho firem se naplno 

věnuje svým hlavním podnikatelským činnostem ale na informační bezpečnost, která se 

dá označit za kritickou oblast podnikání, zapomíná. Uživatelé by na základě této fáze měli 

být schopni rozpoznat hrozby a rizika z oblasti informační bezpečnosti a následně na ně 

umět odpovídajícím způsobem reagovat (14).  

První stupeň SAE programu je určen pro všechny uživatele v rámci organizace. Uživatelé 

jsou v této fázi pouze příjemci informací a nezapojují se tak do žádných vzdělávacích 

aktivit. Jde o oslovení širokého spektra uživatelů atraktivními metodami (14).  
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První komponentu programu, povědomí, a druhou komponentu, školení, spojuje 

mezistupeň: Základy bezpečnostní gramotnosti. Tento mezistupeň je spojovacím 

můstkem, který poskytuje základnu znalostí, která je nezbytná pro následné 

specializované školení. Tato fáze se zabývá klíčovými bezpečnostními pojmy a koncepty 

a zahrnuje pochopení pojmů z oblastí (14):  

- technické podpory kybernetické bezpečnosti, včetně její taxonomie a terminologie, 

- zranitelnosti informačních systémů,  

- mechanismů kybernetických útoků, včetně motivací k útoku a jejich důsledků, 

- kryptografických algoritmů,  

- průniků, typů útočníků, technik a motivací, 

- sociálního inženýrství a jeho důsledků,  

- základních principů návrhu zabezpečení. 

Základy bezpečnostní gramotnosti jsou určeny pro všechny uživatele, kteří se nějakým 

způsobem podílejí na chodu IT systémů, včetně všech dodavatelů (14). 

Školení 

Školení se musí zúčastnit uživatelé, kteří mají odpovědnosti v souvislosti s informačními 

systémy. Jde o vytvoření relevantních a potřebných bezpečnostních dovedností 

a kompetencí uživatelů jiných funkčních specializací než IT bezpečnosti, což může být 

např.: vedení organizace, vývojáři, auditoři.  Oproti pouhému zaměření pozornosti na 

bezpečnost, jak je tomu u povědomí, jde u školení o učení nových dovedností v oblasti 

bezpečnosti. Náplň školení může být až v rozsahu studijního programu na vysoké škole, 

avšak na skutečném obsahu školení se vždy domlouvá správce SAE programu s CISO 

(14).  

Školení, stejně jako následné vzdělávání, rozlišuje tři typy uživatelů: začátečníky, 

středně pokročilé a pokročilé. Uživatelé jsou do těchto skupin rozděleni dle hloubky 

jejich znalostí a dovedností. Následně je k těmto typům uživatelů přistupováno 

individuálně a každá z těchto skupin by měla mít jiný cíl školení, popřípadě vzdělávání 

(14).  
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Vzdělávání 

Vzdělávání je určeno pro odborníky v oblasti IT. Je zaměřeno především na 

představování nejnovějších hrozeb a technologických změn. Uživatel by měl být po 

absolvování této fáze programu odborníkem v oblasti informační a kybernetické 

bezpečnosti, který je schopen vidět reálné hrozby a proaktivně na ně reagovat. Vzdělávání 

může probíhat formou školení (jak interního, tak externího), formou certifikace či 

pokročilého vzdělávání na vysokoškolském nebo postgraduálním studiu (14).  

Profesní rozvoj 

Tato fáze zajišťuje, aby všichni uživatelé, od začátečníků po pokročilé, měli požadovanou 

úroveň znalostí a dovedností z oblasti informační a kybernetické bezpečnosti, které 

potřebují pro vykonávání svých funkcí. Na základě prokázaných znalostí lze v této fázi 

získat certifikát. Profesní rozvoj rozlišuje dva typy certifikátů (14): 

- obecný získá uživatel po prokázání základních znalostí o mnoha aspektech profesí 

v oblasti informační bezpečnosti, 

- technický získá uživatel pro prokázání znalostí z oblasti technického zabezpečení, 

včetně konkrétních platforem, operačních systémů a produktů. 

2.5.4 Odpovědnosti v programu 

Oba dokumenty jak NIST SP 800-50 tak NIST SP 800-16 specifikují doporučené 

odpovědnosti v programu SAE. Pro potřeby této diplomové práce bylo vybráno těchto 

pět nejdůležitějších rolí: vedení organizace, CIO, manažeři, zaměstnanci 

s odpovědnostmi v oblasti ICT a ostatní uživatelé informačního systému.  

Vedení organizace 

Vedení organizace musí zajistit vysokou prioritu pro řešení problému efektivního školení 

založeného na rolích pro všechny zaměstnance organizace. Vedení organizace by mělo 

(14): 

- určit CIO, 

- přiřadit odpovědnosti za program, 
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- zajistit, aby byl program povinný pro všechny zaměstnance, 

- zajistit prostředky na podporu programu, 

- měřit efektivitu programu, 

- zajistit kontinuitu programu a neustálé zlepšování všech zaměstnanců. 

CIO - Chief Information Officer – Vedoucí informační bezpečnosti 

CIO by měl spravovat školení a dohlížet na pracovníky s významnými odpovědnostmi 

v oblasti informačních a komunikačních technologií. CIO by měl (14): 

- vytvořit celkovou strategii programu, 

- zajistit, aby všichni zaměstnanci tuto strategii pochopili, 

- zajistit dodržování této strategie, 

- zajistit školení zaměstnanců s odpovědnostmi v oblasti ICT, 

- zajistit, aby všichni uživatelé IS znali své odpovědnosti v oblasti informační 

bezpečnosti, 

- zajistit, aby se všichni uživatelé zúčastnili školení týkající se bezpečnosti, 

- zajistit vhodné metody reportování a kontroly celého programu. 

Manažeři 

Manažeři jsou odpovědní za dodržování požadavků SAE programu stanovených pro 

jejich zaměstnance. Manažeři by měli (14): 

- zajistit, aby všichni uživatelé jejich systémů a aplikací, včetně dodavatelů, byli 

náležitě vyškoleni a znali své odpovědnosti v oblasti IT/počítačové bezpečnosti a to 

dříve než dostanou přístup do informačního systému, 

- zajistit, aby všichni uživatelé porozuměli specifickým pravidlům chování pro každý 

systém a aplikaci, kterou používají, 

- pracovat na snížení počtu incidentů a chyb z nedbalosti uživatelů kvůli nedostatku 

pravidelného školení, 

- sledovat a dokumentovat veškerý průběh programu. 
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Zaměstnanci s odpovědnostmi v oblasti ICT 

Tito zaměstnanci pracují na pozicích, které jsou odpovědné za informační bezpečnost 

a bezpečnost informačních systémů organizace. Vzhledem k jejich pozicím mohou mít 

největší dopad na důvěrnost, integritu a dostupnost. Tito zaměstnanci by měli (14): 

- zúčastnit se programu, 

- doporučit vedení organizace další školení, které může vést ke zlepšení informační 

bezpečnosti a informačního systému, 

- chápat, že je IT/kybernetická bezpečnost nedílnou součástí jejich práce, 

- chápat jejich povinnosti vůči organizaci, 

- vědět, jak implementovat a udržovat kontrolu IT/kybernetické bezpečnosti, 

- vědět, jak snižovat rizika pro informační bezpečnost a informační systémy, 

- sledovat úroveň bezpečnosti programu, systému, aplikace nebo informací, za které 

odpovídají, 

- promptně reagovat při zjištění narušení bezpečnosti. 

Uživatelé 

Uživatelé jsou největší a nejdůležitější skupinou osob. Uživatelé mohou pomoci snížit 

neúmyslné chyby a zranitelnosti informačního systému. Do skupiny uživatelů se řadí 

zaměstnanci, dodavatelé, návštěvníci a další spolupracovníci. Uživatelé musí (14): 

- porozumět a dodržovat politiky a postupy organizace v oblasti IT, 

- být náležitě vyškoleni v pravidlech chování pro systémy a aplikace, ke kterým mají 

přístup. 

2.6 SWOT analýza 

SWOT analýza je univerzální analytická metoda. Název SWOT analýza vznikl jako 

akronym ze slov: Strengths, Weaknesses, Opportunities a Threats. Hlavním úkolem 

SWOT analýzy je vyhodnotit silné a slabé stránky, příležitosti a hrozby organizace 

a zjistit důsledky, které to organizaci přinese. SWOT analýza se stala oblíbeným 

prostředkem pro hodnocení podniku díky své jednoduchosti a použitelnosti. Nejčastěji se 
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SWOT analýza používá pro zjištění konkurenceschopnosti organizace, kvality 

informačního systému či nějakého nově zaváděného záměru. (19). 

SWOT analýza se dělí ze dvou pohledů: na interní a externí analýzu a na pozitivní 

a negativní dopady. Pozitivní dopad na podnikání mají silné stránky a příležitosti, které 

pomáhají organizaci uspět mezi konkurencí. Negativní dopad mají slabé stránky a hrozby 

organizace, které je potřeba sledovat a nachystat opatření pro jejich zmírnění nebo úplné 

odstranění. Do interní analýzy patří silné a slabé stránky, které jsou ovlivňovány vnitřními 

jevy organizace. Do externí analýzy patří příležitosti a hrozby (20).  

Silné stránky pomáhají posilovat konkurenceschopnost organizace. Mezi silné stránky 

patří především schopnosti, dovednosti, znalosti, zdroje nebo úspěchy. Slabé stránky 

popisují nedostatky organizace vůči konkurenci. Cílem je omezit negativní dopad slabých 

stránek. Příležitosti mohou být potenciálním úspěchem organizace. Mezi příležitosti patří 

technologický vývoj, trendy nebo standardy. Naopak hrozby mohou ohrozit stabilitu 

organizace. Do hrozeb se řadí živelné pohromy, aktivity konkurence či zavádění nových 

opatření (21).  

2.7 Analýza HOS 8 

Analýza HOS 8 umožňuje ucelený pohled na informační systém organizace. Informační 

systém je vyhodnocen pomocí osmi oblastí: hardware, software, orgware, peopleware, 

dataware, zákazníci, dodavatelé a management informačního systému (22). 

- Hardware se týká technického vybavení vzhledem k jeho spolehlivosti, bezpečnosti 

a použitelnosti.  

- Software zhodnocuje programové vybavení, tedy jeho funkce a snadnost použití. 

- Orgware obsahuje pravidla pro provoz informačních systémů, doporučené pracovní 

postupy nebo bezpečnostní pravidla.  

- Peopleware se týká zkoumání zaměstnanců, tedy uživatelů informačního systému 

a jejich povinnostmi k informačnímu systému.  

- Dataware hodnotí veškerá data uložená v informačním systému vzhledem k jejich 

dostupnosti, správě a bezpečnosti.  

- Zákazníci – oblast se týká vztahu zákazníka k informačnímu systému, co má 

informační systém poskytovat zákazníkům, jak je toto řízeno.  
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- Dodavatelé – oblast se zabývá vztahem dodavatele k informačnímu systému, co 

informační systém požaduje od dodavatelů, jak je toto řízeno.  

- Management informačního systému zhodnocuje řízení informačních systémů ve 

vztahu k informační strategii, důslednost uplatňování pravidel a vnímání koncových 

uživatelů.  

Cílem je zjistit, jestli jsou všechny z osmi oblastí na stejné či blízké úrovni a je tak 

zajištěna vyváženost informačního systému. Vyvážený informační systém je takový, 

který má všechny oblasti stejně ohodnocené, nebo se nejvýše tři z nich odlišují od 

ostatních nejvýše o jeden hodnotící bod. Nevyváženost informačního systému vede 

k neefektivnosti celého systému (22).  

Analýza je určena k hledání slabých míst informačního systému. Je postavena na metodě 

nejslabšího článku, tedy že informační systém je tak dobrý, jako jeho nejslabší článek. 

Celkovou úroveň systému tedy zjistíme dle úrovně nejslabší oblasti. Pro vyhodnocení 

kvality informačního systému je potřebné vyplnit dotazník, který obsahuje několik otázek 

pro každou z oblastí. Uživatel u každé otázky vybírá ze 4 možných odpovědí: 1 – špatná, 

2 – spíše špatná, 3 – spíše dobrá, nebo 4 – dobrá úroveň (22).  

Na základě výsledků lze určit celkovou úroveň informačního systému, a zda se jedná 

o vyvážený systém, tedy systém s optimálním poměrem: přínosy/náklady (22).  

2.8 Analýza rizik 

Analýza rizik je nástroj, pomocí kterého lze odpovědět na otázky: 

- Jaké má organizace zranitelnosti? 

- Jaké hrozby působí na organizaci? 

- Jaká je pravděpodobnost, že hrozba zneužije zranitelnost? 

- Jaký dopad by mohlo mít pro organizaci zneužití zranitelnost? 

Hlavním účelem analýzy rizik je snížit rizika na přijatelnou úroveň formou opatření. Toto 

snížení probíhá ve čtyřech fázích. V první fázi je potřeba identifikovat a ohodnotit aktiva, 

která jsou pro organizaci kritická. Ve druhé fázi dochází k identifikaci a ohodnocení 

hrozeb. Ve třetí fázi dochází k identifikaci a ohodnocení zranitelností. V poslední, čtvrté, 

fázi dochází k určení míry rizika systému a určení vhodných opatření (7).  
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Rozlišují se 4 úrovně provedení analýzy rizik dle podrobnosti analýzy (2): 

- Hrubá úroveň – zpracování dat na úrovni činnosti organizace, opatření lze vybrat 

z katalogu obecných opatření dle normy ČSN ISO/IEC 27005. 

- Neformální přístup – pragmatický přístup ke zpracování dat na základě znalostí 

a zkušenostní jednotlivců.  

- Kombinovaný přístup – nejprve dojde ke zpracování analýzy rizik na hrubé úrovni, 

po jejím vyhodnocení dojde ke zpracování podrobné analýzy rizik u významných 

aktiv organizace, které jsou vystavené vysokým rizikům.  

- Podrobný přístup – detailní kontrola, která obsahuje identifikaci aktiv, ohodnocení 

aktiv, ohodnocení hrozeb, odhad zranitelnosti a výběr opatření.  

Dále se rozlišují tři metody analýzy rizik dle interpretace výsledků (7): 

- Kvalitativní analýza rizik využívá k popisu potenciálních dopadů 

a pravděpodobnosti rozsah hodnot (př.: nízký, střední, vysoký; <1 - 10>). Tento 

rozsah by měl být určen kvalifikovaným odhadem. Výhodou je jednoduchost 

a pochopitelnost. Nevýhodou je subjektivní pojetí výběru rozsahu a chybějící finanční 

vyjádření.  

- Kvantitativní analýza rizik využívá k popisu potenciálních dopadů 

a pravděpodobnosti matematické výpočty. Číselné ohodnocení obvykle využívá 

finančních jednotek, např. ve formě předpokládané finanční ztráty. Nevýhodou je 

vyšší náročnost na provedení analýzy a velké ovlivnění výsledků relevantními vstupy.  

- Kombinovaná analýza rizik využívá číselné odhady průběžných výsledků 

z kvantitativní metody, ale konečná interpretace výsledků je kvalitativní, kvůli lepší 

přehlednosti a srozumitelnosti.  

V této diplomové práci bude využito součtového algoritmu.  Principem tohoto algoritmu 

je výpočet velikosti dopadu z pohledu dostupnosti, důvěrnosti a integrity. Výsledná 

hodnota dopadu je následně vypočítaná pomocí aritmetického průměru (23).  
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

Kapitola Analýza současného stavu popisuje stav vybraného gymnázia. V úvodu kapitoly 

je popsáno gymnázium jako organizace včetně organizační struktury, procesů 

a odpovědností. Následně je popsán současný stav informačního systému školy. K jeho 

vyhodnocení je využito analýzy rizik, HOS 8 analýzy a SWOT analýzy.  

3.1 Popis organizace 

Gymnázium se nachází v malé obci Jihomoravského kraje. Navštěvují ho žáci z okresů 

Břeclav, Hodonín a Brno venkov. Kapacita gymnázia je 360 žáků. Jedná se o všeobecné 

gymnázium, které nabízí čtyřleté a osmileté studium. V gymnáziu pracuje 

28 zaměstnanců, kteří spadají pod ředitele školy. Gymnázium je vedeno jako příspěvková 

organizace a zřizovatelem je město.  

K materiálnímu zázemí gymnázia patří odborné učebny (biologie, fyziky, chemie, dvě 

učebny pro informatiku, učebny pro jazykovou výuku, ateliér výtvarné výchovy, učebna 

hudební výchovy, multimediální učebna), aula pro společenské události, sportovní areál, 

posilovna, knihovna a studovna, školní bufet. 

3.2 Organizační struktura a procesy organizace 

Na následujícím obrázku (viz Obrázek 3) je znázorněna organizační struktura gymnázia. 

Pro objasnění problematiky zde popisuji náplň práce ICT koordinátora a správce SASu. 

ICT koordinátor spolupracuje s vedením školy na technologickém (softwarovém 

i hardwarovém) zabezpečení gymnázia, zavádí ICT do výuky, vytváří školení pro 

zaměstnance z oblasti ICT a je pro ně IT podporou.  

SAS je systém agend pro školy, jde o internetovou aplikaci, která obsahuje funkce jako 

školní matrika, evidence žáků, třídní kniha, průběžná klasifikace a absence, rozvrhy 

hodin, tisk vysvědčení, suplování, evidence pracovníků a další. Správce SASu má na 

starosti údržbu programu, politiku přístupových práv (pro žáky, zákonné zástupce 

i učitele), udržování údajů ze všech výše vypsaných funkcí programu v aktuálním stavu 

a následný export dat z matriky úřadům a školním institucím. 
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Obrázek 3: Organizační struktura gymnázia (vlastní) 

Procesy organizace jsou popsané pomocí RACI matice, která snadno znázorňuje, kdo má 

jaké kompetence a odpovědnosti. Při tvorbě RACI matice jsem vycházela z teoretických 

základů o této problematice. Dodržela jsem předepsané značení, tedy (24):  

- Responsible – osoba zodpovědná za vykonání dílčího úkolu, 

- Accountable – osoba odpovědná za celý proces (vždy jen jedna osoba), 

- Consulted – osoba, která může poradit, 

- Informed – osoba, která má být informovaná o průběhu úkolu. 

Veškeré procesy, které probíhají na gymnáziu, jsou sepsané a vyhodnocené pomocí RACI 

matice v tabulce (viz Tabulka 17) v Příloha A: RACI matice odpovědnostítéto diplomové 

práce.  

3.3 Popis informačního systému 

Objektová bezpečnost je řešena pomocí kamerového systému, alarmového systému 

a kontrolovaného přístupu do budovy. Kamerový systém obsahuje 5 kamer, které jsou 

zástupce 

učitelé žáci 

ředitel 

výchovní poradci 

ICT koordinátor 

sekretariát 

školník 

uklízečky 
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umístěny u každého ze vstupů do budovy. Přístup ke kamerovým záznamům má ředitel, 

zástupce a sekretariát. Záznamy se uchovávají po dobu 6 měsíců. Žáci vstupují do budovy 

pomocí identifikační karty či čipu. Zaměstnanci vstupují do budovy vchodem pro 

zaměstnance, od kterého mají všichni klíč.  

Serverovna je umístěna v 1. patře. Server má dvojí zálohování: jedna záloha je uložena 

na externím disku v serverovně školy, druhá záloha je uložena externě u poskytovatele. 

Zálohy jsou uchovávány v tištěné podobě dle zákona č. 499/2004 Sb. po dobu 10 let, 

v elektronické podobě se zálohy uchovávají od vzniku školy, tedy cca 15 let. Přístup do 

serverovny má ředitel školy a externí správce sítě.  

Škola má dvě počítačové učebny: jednu mobilní s 15 notebooky pro žáky a jedním 

učitelským notebookem, druhou stabilní s 16 stolními počítači pro žáky a jedním 

učitelským počítačem. Všechny notebooky i stolní počítače jsou chráněny antivirem 

Node. Na žákovských noteboocích i počítačích je stejné programové vybavení. Žáci mají 

k dispozici Office, Zoner Callisto, Photoshop a GIMP. Na žákovských počítačích je dále 

omezen přístup na sociální sítě. Studenti se do školních zařízení přihlašují pod jedním 

společným studentským účtem. Stejně tak všichni učitelé mají pro přihlašování do 

školních zařízení jeden společný účet. Učitelské počítače mají stejné programové 

vybavení jako žáci, navíc zde mají výukový program MIUč+ a databázový systém SAS.  

Mezi další technické vybavení patří dataprojektor a notebook v každé třídě. Notebook je 

zde umístěn z důvodu přístupu do SAS databáze, která je potřebná k zápisu docházky 

a klasifikace žáků. Na noteboocích ve všech třídách je stejně jako u PC učeben jen jeden 

profil: Učitel se sdíleným heslem pro všechny učitele. Učitelé mají dále k dispozici 15 

tabletů, které mohou využít při výuce. Škola nemá stanovenou politiku BYOD, ačkoliv 

učitelé využívají ke svém práci i vlastní elektronická zařízení. 

Škola obsahuje pět heslem opatřených oddělených wi-fi sítí: jedna v každé ze dvou 

sboroven, jedna v ředitelně a sekretariátu, dvě ve vyšších patrech budovy. Pro žáky je 

určena jedna veřejná wi-fi síť, která je umístěna v přízemí budovy.  

3.4 Analýza HOS 8 

Analýza vyváženosti informačního systému byla vyhodnocena na základě dotazníku 

doc. Kocha na adrese Zefis.cz. 
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Ohodnocení jednotlivých oblastí analýzy je popsáno v Tabulka 1 níže.  

Tabulka 1: HOS 8 analýza (vlastní) 

Oblast Hodnocení Slovní interpretace 

Hardware 2 spíše špatná úroveň 

Software 3 spíše dobrá úroveň 

Orgware 2 spíše špatná úroveň 

Peopleware 2 spíše špatná úroveň 

Dataware 3 spíše dobrá úroveň 

Zákazníci 3 spíše dobrá úroveň 

Dodavatelé 3 spíše dobrá úroveň 

Management IS 2 spíše špatná úroveň 

 

Ve školním prostředí nenajdeme přímo typické zákazníky, dle jejich definice. Za 

zákazníka označujeme osobu nebo firmu, která nakoupí výrobek nebo službu. V tomto 

případě je za zákazníka považován uživatel informačního systému, tedy jakýkoliv 

zaměstnanec gymnázia, který potřebuje informační systém ke své práci. Dále do 

kategorie zákazníků v tomto případě řadíme zákonné zástupce žáků, kteří přistupují do 

informačního systému školy vzdáleně.  

Za dodavatele považujeme externího správce sítě, který má na starost provoz a podporu 

informačního systému. Do této kategorie můžeme zařadit také interní zaměstnance školy, 

kteří zajišťují provoz a podporu informačního systému, tedy správce ICT a správce SASu.  

Pro určení celkové úrovně informačního systému se budu držet pravidla, že je dána jeho 

nejslabším článkem. Celková úroveň informačního systému školy je tedy 2 - spíše 

špatná. Vzhledem k tomu, že se škola řadí do kategorie, kdy je pro ni činnost bez IS 

možná, ale s velkými obtížemi, je doporučená hodnota IS 3 - spíše dobrá. 

Celková úroveň informačního systému je znázorněna na následujícím obrázku (viz 

Obrázek 4Obrázek 4: Celková úroveň informačního systému (vlastní)). 
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Obrázek 4: Celková úroveň informačního systému (vlastní) 

Za povšimnutí stojí úroveň informační bezpečnosti, která byla vyhodnocena samostatně, 

jelikož je součástí všech osmi kategorií. Úroveň informační bezpečnosti na škole vyšla 

1 – špatná, viz následující Obrázek 5Obrázek 5: Úroveň informační bezpečnosti 

(vlastní). 

 

Obrázek 5: Úroveň informační bezpečnosti (vlastní) 
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3.5 Analýza rizik 

Analýzu rizik jsem vytvořila na základě konzultací s učitelem informatiky, správcem 

SASu a ICT koordinátorem. Následné ohodnocení aktiv, pravděpodobností hrozby 

a zranitelností je stanoveno na základě mých zkušeností a subjektivního pohledu. 

3.5.1 Identifikace a ohodnocení aktiv 

Pro ohodnocení aktiv organizace jsem využila součtový algoritmus.  Principem tohoto 

algoritmu je součet dopadů z pohledu dostupnosti, důvěrnosti a integrity a následné 

vydělení tohoto součtu třemi.  

Tabulka 2: Přehledová tabulka velikosti dopadu (vlastní) 

Číselná hodnota dopadu Velikost dopadu 

1 žádný dopad na organizaci 

2 zanedbatelný dopad na organizaci 

3 potíže nebo finanční ztráty 

4 vážné potíže nebo podstatné finanční ztráty 

5 existenční potíže 

 

Po stanovení kvantitativních i kvalitativních mezí jsem vyhodnotila jednotlivá aktiva 

organizace. Dle Tabulka 3 na následující straně vyšla jako nejdůležitější aktivum SQL 

databáze, ve které jsou uložena veškerá data jak o zaměstnancích, tak o žácích.  
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Tabulka 3: Hodnota aktiv (vlastní) 

Kategorie 

aktiv 
Aktivum 

D
o
st

u
p

n
o
st

 

D
ů

v
ěr

n
o
st

 

In
te

g
ri

ta
 

Hodnota 

aktiva 

Data data o zaměstnancích 4 4 3 4 

data o žácích 5 4 4 4 

interní data 

managementu 
2 3 3 3 

zálohy dat 4 4 5 4 

data o chodu školy 3 3 3 3 

listiny 4 3 3 3 

Hardware server 4 5 4 4 

stolní počítače 2 3 2 2 

notebooky 2 3 2 2 

fyzická infrastruktura 4 3 3 3 

tiskárny 2 1 2 2 

Software operační systém 4 4 4 4 

SQL databáze 5 5 4 5 

licencovaný software 4 3 3 3 

Služby vzdálený přístup -  

zaměstnanci 
2 3 2 2 

vzdálený přístup - 

zákonní zástupci 
2 2 2 2 

připojení k internetu 4 3 3 3 

elektrická energie 3 2 2 2 

 

Listinami se pro potřeby této analýzy rozumí veškeré smlouvy uzavřené mezi školou 

a druhou stranou, vysvědčení a diplomy, které je nutné dle zákona uchovávat po dobu 10 

let. 
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3.5.2 Identifikace hrozeb a zranitelnosti 

Slovní interpretace hodnoty pravděpodobnosti je znázorněna v Tabulka 4.  

Tabulka 4: Přehledová tabulka velikost pravděpodobnosti (vlastní) 

Číselná hodnota pravděpodobnosti Slovní interpretace 

1 nahodilá 

2 nepravděpodobná 

3 pravděpodobná 

4 velmi pravděpodobná 

5 trvalá 

 

Identifikaci a ohodnocení hrozeb jsem vypracovala na základě normy ČSN 

ISO/IEC 27005. Tabulka s pravděpodobnostním ohodnocením hrozeb je na následující 

straně (viz Tabulka 5).  

  



46 

 

Tabulka 5: Velikost pravděpodobnosti (vlastní) 

Kategorie hrozeb Hrozba Pravděpodobnost 

Fyzické požár 1 

poškození vodou 1 

znečištění 2 

krádež zařízení 2 

zničení HW 3 

Ztráta základních 

služeb 

selhání klimatizace 2 

přerušení dodávky elektřiny 3 

výpadek internetového připojení 3 

Ohrožení informací vzdálená špionáž 4 

krádež médií nebo dokumentů 2 

krádež zařízení 2 

napadení virem 5 

data z nedůvěryhodných zdrojů 3 

Technická selhání selhání HW 4 

selhání SW 4 

neoprávněný přístup 2 

Lidská činnost neoprávněné použití zařízení 4 

podvodné zkopírování SW 5 

použití ukradeného/zkopírovaného SW 5 

poškození dat 4 

nelegální zpracování dat 3 

chybné použití SW 4 

vyzrazení citlivých informací 5 

neúmyslná modifikace dat 5 

zneužití práv 2 

nedostatečné bezpečnostní proškolení 

pracovníků 
5 

vyzrazení hesel 5 
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3.5.3 Výsledná hodnota rizika 

Pro interpretaci výsledků jsem zvolila kvalitativní hodnocení dle následující tabulky. 

Tabulka 6: Přehledová tabulka velikosti rizika (vlastní) 

Číselná rizika Velikost rizika Barevné značení 

0 - 24 bezvýznamné riziko  

25 - 49 akceptovatelné riziko  

50 - 74 nízké riziko  

75 - 99 nežádoucí riziko  

100 a více nepřijatelné riziko  

 

Matice zranitelnosti 

Pro vyhodnocení výsledného rizika bylo zapotřebí vyhodnotit velikost zranitelnosti pro 

jednotlivé dvojice hodnot aktivum – pravděpodobnost hrozby. Toto vyhodnocení je 

v tabulce na následující straně (viz Tabulka 7) vyhodnoceno v matici zranitelnosti.  
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Tabulka 7: Matice zranitelnosti (vlastní) 

 

Matice rizik 

Matice rizik je znázorněna v Tabulka 8 na následující straně. Hodnoty jsou výsledným 

součinem zranitelnosti, hodnoty aktiva a pravděpodobnosti hrozby.  

Zranitelnost
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p
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p
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ká
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n
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e

Hodnota aktiva 4 4 3 4 3 3 4 2 2 3 2 4 5 3 2 2 3 2

požár 1 2 2 2 3 1 1 4 1 2

poškození vodou 1 3 1 2 3 3 1 3

znečištění 2 3 2 2 3 3 2 3

krádež zařízení 2 3 2 4 4 2

zničení HW 3 4 3 4 3 2 3

selhání klimatizace 2 3 3

přerušení dodávky elektřiny 3 3 2 2 2 2 4 2

výpadek internetového připojení 3 3 3 3 2 3 4 3 4 3

vzdálená špionáž 4 2 3 2 3 3 3 3 2

krádež médií nebo dokumentů 2 3 3 4 3 3 4

krádež zařízení 2 2 2 4 3 1

napadení virem 5 3 3 2 3 1 3 4 4 3 3 3 4

data z nedůvěryhodných zdrojů 3 2 1 3 2 2 4 3 3

selhání HW 4 2 2 4 4 2 4 4 3 4 3 2 2 3

selhání SW 4 3 3 3 2 2 3 2 3 2 2 2

neoprávněný přístup 2 2 3 4 3 3 4 2 2 2 3 2 2 2 3 3 2

neoprávněné použití zařízení 4 2 3 3 3 4

podvodné zkopírování SW 5 2 2 2 2 4

použití ukradeného/zkopírovaného SW 5 3 3

poškození dat 4 3 3 3 4 3

nelegální zpracování dat 3 1 3 3 3

chybné použití SW 4 3 3 3 4 3 3 2

vyzrazení citlivých informací 5 4 4 5 3 2 5 3 4 2

neúmyslná modifikace 5 3 4 3 4 3 1 3 3 2 4 3 3

zneužití práv 2 3 2 3 3 2 2 2 2 4

nedostatečné bezpečnostní proškolení pracovníků 5 4 4 3 3 3 4 3 3 2 2 4 4 3

vyzrazení hesel 5 3 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 2
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Tabulka 8: Matice rizik (vlastní) 

 

 

Z přiložené analýzy rizik vyplývá, že by mělo dojít k okamžitému řešení nepřijatelných 

rizik (znázorněných červenou barvou v tabulce) spojených s aktivem SQL databáze 

a hrozbami vyzrazení citlivých informací, neúmyslné modifikace a nedostatečného 

bezpečnostního proškolení pracovníků. Všechna tyto tři nepřijatelná rizika budou řešena 

v této diplomové práci. Všechna se dají snížit či zcela eliminovat zavedením programu 

zvyšování bezpečnostního povědomí a školením uživatelů.  

Následně by měla organizace řešit nežádoucí rizika znázorněna oranžovou barvou 

v tabulce a vzápětí by měla věnovat pozornost nízkým rizikům (označené žlutou barvou 

v tabulce) a rozhodnout, zdali je bude řešit či akceptovat.  
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Hodnota aktiva 4 4 3 4 3 3 4 2 2 3 2 4 5 3 2 2 3 2

požár 1 0 0 0 8 6 6 12 2 2 12 2 0 0 0 0 0 0 4

poškození vodou 1 0 0 0 0 0 9 4 4 6 9 2 0 0 0 0 0 0 6

znečištění 2 0 0 0 0 0 18 16 8 12 18 8 0 0 0 0 0 0 12

krádež zařízení 2 0 0 0 0 0 0 24 8 16 24 8 0 0 0 0 0 0 0

zničení HW 3 0 0 0 0 0 0 48 18 24 27 12 0 0 0 0 0 0 18

selhání klimatizace 2 0 0 0 0 0 0 24 0 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0

přerušení dodávky elektřiny 3 0 0 0 0 0 0 36 12 12 18 12 0 0 0 0 0 36 12

výpadek internetového připojení 3 0 0 0 0 0 0 36 18 18 18 18 0 0 0 24 18 36 18

vzdálená špionáž 4 32 48 24 48 36 0 0 0 0 0 0 48 60 24 0 0 0 0

krádež médií nebo dokumentů 2 24 24 24 24 18 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

krádež zařízení 2 0 0 0 0 0 0 16 8 16 18 4 0 0 0 0 0 0 0

napadení virem 5 60 60 30 60 15 0 60 40 40 45 0 60 75 60 0 0 0 0

data z nedůvěryhodných zdrojů 3 24 12 27 24 18 0 0 0 0 0 0 48 45 27 0 0 0 0

selhání HW 4 32 32 48 64 24 0 64 32 24 48 24 0 0 0 16 16 36 0

selhání SW 4 48 48 36 32 24 0 0 0 0 36 0 32 60 24 16 16 0 0

neoprávněný přístup 2 16 24 24 24 18 24 16 8 8 18 8 16 20 18 12 8 0 0

neoprávněné použití zařízení 4 0 0 0 0 0 0 32 24 24 36 32 0 0 0 0 0 0 0

podvodné zkopírování SW 5 0 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 40 50 60 0 0 0 0

použití ukradeného/zkopírovaného SW 5 0 0 0 0 0 0 0 30 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0

poškození dat 4 48 48 36 64 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

nelegální zpracování dat 3 0 12 27 36 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

chybné použití 4 0 0 0 0 0 0 0 24 24 0 0 48 80 36 24 16 0 0

vyzrazení citlivých informací 5 80 80 75 60 30 75 0 0 0 0 0 60 100 30 0 0 0 0

neúmyslná modifikace 5 60 80 45 80 45 0 20 0 0 45 30 40 100 45 30 0 0 0

zneužití práv 2 0 0 0 24 12 0 0 12 12 12 0 16 20 12 0 0 24 0

nedostatečné bezpečnostní proškolení pracovníků 5 0 80 60 60 45 45 80 30 30 30 20 80 100 45 0 0 0 0

vyzrazení hesel 5 60 0 30 40 0 0 40 30 30 45 0 60 75 45 30 20 0 0
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Bezvýznamné a akceptovatelné rizika (znázorněné šedou a zelenou barvou v tabulce) 

může organizace akceptovat, měla by je však neustále sledovat a vyhodnocovat.  

3.6 SWOT analýza IS 

Prostřednictvím SWOT analýzy jsou zhodnocené dílčí závěry, kterých bylo docíleno 

v předchozích částech analytické oblasti. SWOT analýza popisuje silné stránky a slabé 

stránky, příležitosti a hrozby. Analýza, znázorněna níže v Tabulka 9, je vyhodnocena 

z pohledu informačního systému nikoliv z pohledu celého gymnázia.    

Tabulka 9: SWOT analýza (vlastní) 

Silné stránky Slabé stránky 

omezený přístup k datům chybí pravidelné školení z oblasti IT 

pravidelné zálohování dat minimální znalosti z oblasti IT 

bezpečnosti 

vícenásobné zálohování sdílené přístupové údaje 

dobré obchodní vztahy se správcem sítě není zavedena dostatečná zastupitelnost 

komunikace v organizaci chybějící politika informační bezpečnosti 

 závislost na odbornících 

 časté bezpečnostní incidenty 

Příležitosti Hrozby 

aktualizace a updaty SW ztráta dat 

zavedení SAE programu zanedbání bezpečnosti IT 

zavedení politiky informační bezpečnosti migrace zaměstnanců 

zavedení série politik a standardů 

z oblasti informační bezpečnosti 

neúmyslné chyby zaměstnanců (z důvodu 

nulového školení v oblasti IT a IT 

bezpečnosti) 

nové informační technologie nehlídaný přístup do serverovny 

 bezpečnostní audit (GDPR) 
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Ze SWOT analýzy vyplývá, že řešením většiny problémů může být dostatečné proškolení 

zaměstnanců. Zavedení bezpečnostní politiky pro gymnázium je nejenom legislativním 

požadavkem evropského nařízení GDPR, ale taktéž logickým krokem pro ochranu 

osobních údajů žáků i zaměstnanců.  

Po vyhodnocení analýzy současného stavu doporučuji zavést program zvyšování 

bezpečnostního povědomí. 

3.7 Požadavky organizace 

Vedení organizace požaduje zvýšení bezpečnostního povědomí z důvodu zvyšování 

využívání ICT technologií k výkonu práce a rostoucího počtu neúmyslných incidentů na 

škole. Ředitel školy stanovil učební cíle, kterých by mělo být dosaženo: 

- každý uživatel IS školy by měl znát a dodržovat základní zásady informační 

bezpečnosti, 

- každý uživatel IS školy by měl umět získávat relevantní informace z internetu 

s ohledem na bezpečnost a důvěryhodnost zdroje, 

- každý uživatel IS školy by měl znát základní principy bezpečného využívání 

informačních a komunikačních technologií, 

- učitelé by měli umět efektivně využívat ICT ve výuce, včetně hodnocení žáků 

a používání elektronické třídní knihy, 

- každý zaměstnanec školy by měl umět zabezpečit počítač před účinky počítačových 

virů, 

- každý uživatel IS by měl pochopit důležitost dodržování pravidel informační 

bezpečnosti, 

- každý uživatel IS by měl znát své povinnosti a odpovědnosti vůči informační 

bezpečnosti, včetně ochrany osobních údajů, 

- každý uživatel IS by měl znát následky nedodržení pravidel informační bezpečnosti. 

Vedení školy dále žádá o minimální časovou náročnost v průběhu školního roku. 

Zřizovatel gymnázia stanovil maximální povolený rozpočet na částku 180 tis. Kč.  
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4 VLASTNÍ NÁVRH ŘEŠENÍ 

Hlavní část této diplomové práce se věnuje vlastnímu návrhu zavedení programu 

budování bezpečnostního povědomí na gymnáziu. Struktura této kapitoly vyhází 

z požadavků norem NIST SP 800-16 a NIST SP 800-50. Pozornost je zde věnována jak 

cíli celého programu, tak jeho jednotlivým fázím, rolím a odpovědnostem v programu, 

popisu koncepce programu, včetně podpůrných a školicích materiálů i způsobu post-

implementační fáze.  

4.1 Cíl programu 

Vzhledem k tomu, že ve školním prostředí se nachází obrovské množství osobních a také 

citlivých dat je na místě jejich proaktivní ochrana. Ve školním prostředí nepočítáme 

s množstvím cílených útoků pro získání osobních dat, avšak velkou hrozbou jsou zde 

neúmyslná vyzrazení, kterým se dá vyhnout pomocí dostatečného školení.  

Celý návrh programu bude odpovídat legislativním podmínkám České republiky, tedy 

zejména dodržení evropského nařízení GDPR a norem řady ČSN ISO/IEC 27000. 

Následně tento návrh bude vycházet z norem NIST SP 800-16 a NIST SP 800-50.  

Cílem programu je eliminovat veškerá nepřijatelná rizika, která byla identifikována při 

vstupní analýze rizik. Tyto rizika byla spojena zejména s aktivem SQL databáze 

a hrozbami vyzrazení citlivých informací, neúmyslné modifikace a nedostatečného 

bezpečnostního proškolení pracovníků.  

Cílem je tedy posílit ochranu dat a informací na gymnáziu s ohledem na jejich důvěrnost, 

integritu a dostupnost. Kritickým faktorem úspěchu jsou zde uživatelé. Je zapotřebí, aby 

byl každý uživatel schopen po dokončení programu odpověď na otázky: 

- Jaká je moje odpovědnost vůči organizaci a okolí z pohledu informační bezpečnosti? 

- Jaké jsou základní bezpečnostní zásady? 

- Jaká jsou rizika informační bezpečnosti, která se mě týkají? 

- Jaká je má odpovědnost za dodržování nastavených pravidel? 
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4.2 Plán programu 

Pro úspěšné dosažení cíle je nezbytné vytvořit plán jak ho dosáhnout. Aby bylo dosaženo 

cíle, musí být splněny tři základní kritéria: zavedení bezpečnostních politik, seznámení 

uživatelů s bezpečnostními politikami a následky jejich nedodržení, stanovení vnitřních 

směrnic pro monitorování a updaty programu.  

Následující Tabulka 10 znázorňuje základní činnosti programu a jejich přibližnou 

časovou náročnost. 

Tabulka 10: Odhad časové náročnosti zavedení programu (vlastní) 

Fáze programu Činnost 

Přibližná 

časová 

náročnost 

Strategická analýza Vytvoření strategické analýzy 40h 

Návrh programu 

 

Definování rozsahu programu 10h 

Definování cíle programu 5h 

Definování cílů pro jednotlivé úrovně 

programu 
5h 

Určení rolí a odpovědností v programu 15h 

Rozdělení uživatelů 5h 

Vytvoření politik 80h 

Vytvoření 

podpůrných 

a školicích materiálů 

 

Výběr témat pro každou úroveň 10h 

Zpracování materiálů 25h 

Vytvoření doprovodné dokumentace 20h 

Výběr metod pro implementaci materiálů 5h 

Výběr dodavatelů 20h 

Realizace programu 
Vytvoření časového harmonogramu programu 5h 

Školení uživatelů 15h 

Post-implementační 

fáze 

Vytvoření post-implementační dokumentace 15h 

Vyhodnocení programu 15h 

Definování pravidelných updatů materiálů 10h 
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Následující Tabulka 11 znázorňuje přibližnou časovou a finanční náročnost zavedení 

programu. Vzhledem k tomu, že je gymnázium příspěvkovou organizací, mělo by 

o finanční zdroje požádat zřizovatele, tedy město. Gymnázium dostává od města vždy 

finanční podporu vyčíslenou na jeden školní rok. Je možné na základě domluvy rozdělit 

zavedení programu na dva školní roky, kdy v jednom roce dojde k vytvoření strategické 

analýzy a návrhu programu a v roce následujícím dojde k vytvoření podpůrných 

a školicích materiálů, samotné realizaci a následné post-implementaci.  

Tabulka 11: Odhad finanční náročnosti zavedení programu (vlastní) 

Položka Časová náročnost Cena 

Strategická analýza 40h 20 000 Kč 

Návrh SAE programu 120h 60 000 Kč 

Vytvoření podpůrných a školicích 

materiálů 
80h 40 000 Kč 

Realizace programu 20h 10 000 Kč 

Post-implementační fáze 40h 20 000 Kč 

Celkem 300h 150 000 Kč 

 

Předpokládaná celková výše investic za odvedenou práci je 150 tisíc Kč. K této částce je 

třeba ještě přičíst náklady na služby a produkty (př.: školení, výukové materiály, 

certifikace) od dodavatelů. 

4.3 Rozsah programu 

Požadavky vedení gymnázia na rozsah programu (viz výše Analýza rizik) tvoří minimální 

povolenou náplň programu. Aby byly splněny všechny učební cíle, bude se muset 

program týkat minimálně následujících oblastí:  

- zásady informační bezpečnosti, včetně rizik a odpovědností, 

- zásady ochrany osobních údajů, včetně klasifikace dat, 

- zásady bezpečného využívání internetu, včetně odhalení podvodných zpráv, 

- zásady bezpečné mailové komunikace,  
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- zásady bezpečného využívání informačních a komunikačních technologií, 

- zásady využívání ICT ve výuce (známkování, elektronická třídní kniha), 

- zásady zabezpečení počítače před účinky počítačových virů, 

- zásady zálohování dat,  

- zásady správy a uchovávání hesel,  

- bezpečné využívání sociálních sítí. 

Podmínkou je, aby všechny tyto oblasti odpovídaly aktuálním legislativní požadavků. 

4.4 Role a odpovědnosti v programu SAE 

Ačkoliv se jedná o malou organizaci (do 50 zaměstnanců), využívám částečně 

decentralizovaný model budování SAE programu. Bude tedy platit, že veškerá 

odpovědnost za vytvoření politik a strategií spočívá na pověřené osobě, tedy CISO. Avšak 

implementační povinnosti jsou distribuovány. Tento model jsem zvolila především kvůli 

implementaci programu mezi žáky, což nebude mít na starosti CISO, ale učitelé 

informatiky. CISO bude mít na starost školení vedení školy, správce sítě a učitelů.  

V následující Tabulka 12 je zřetelně znázorněno, jaký uživatel má odpovědnost za jakou 

část programu SAE.  

Tabulka 12: Odpovědnosti v programu (vlastní) 

 Řízení Vývoj Realizace Vyhodnocení 

Ředitel x  x x 

CISO x x x x 

Správce SAE x x x x 

Správce sítě      

Učitelé INF   x x 

Žáci     

Ostatní uživatelé     
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4.4.1 Ředitel školy 

Ředitel školy je nejdůležitějším článkem zavedení programu SAE. Jeho hlavním úkolem 

je zajištění veškerých potřebných zdrojů, zejména finančních, lidských, informačních 

a materiálních, potřebných k vytvoření a zavedení programu. Dále by měl jmenovat 

odpovědnou osobu, tedy CISO, a rozdělit veškeré kompetence a odpovědnosti 

v programu. Následně by měl dohlížet na samotné zavedení programu, tak aby došlo ke 

shodě se všemi požadavky, které při plánování programu stanovil.  

4.4.2 CISO 

CISO má na starost vytvoření programu. Vytvoření programu zahrnuje výběr strategie 

zavedení, přípravu a provedení školení. CISO musí zajistit, aby všechny zainteresované 

strany chápaly výhody, přínosy a důležitost zavedení programu a aby pochopily 

kybernetická rizika. Následně CISO dohlíží na správný průběh implementace a zajišťuje 

zpětnou kontrolu účinnosti zavedení programu. CISO by v tomto případě měl být správce 

SASu, který pracuje na gymnáziu již déle než 10 let, dokonale zná interní procesy a má 

přístup ke všem osobním údajům jak žáků, tak zaměstnanců.  

4.4.3 Správce SAE 

Správce SAE spolupracuje s CISO na přípravě programu, ale na rozdíl od něj má na 

starost následné periodické úpravy programu dle aktuální legislativy. Správce SAE musí 

vybrat strategii školení a informační kanály, kterými bude materiály distribuovat 

a připravit tyto školicí materiály. Správce musí vypracovat také dotazníky na 

vyhodnocení zpětné efektivnosti programu. Správce SAE bude vybrán po jmenování 

CISO. Správce SAE by mohl být jeden z učitelů informatiky gymnázia.  

4.4.4 Správce sítě 

Správce sítě je potřeba ohodnotit zvlášť, vzhledem k tomu, že jde o externího 

zaměstnance, který má značnou odpovědnost k informačnímu systému organizace. Jeho 

práce má největší dopad na zajištění dostupnosti, integrity a důvěrnosti systému. Přestože 

jde o externího zaměstnance, musí se stejně jako interní zaměstnanci zúčastnit všech 
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potřebných školení. Správce sítě musí zejména pochopit jeho roli a odpovědnosti v dané 

organizaci a potřebu pochopit politiku informační bezpečnosti organizace.  

4.4.5 Učitelé informatiky 

Učitele informatiky je třeba odlišit od ostatních uživatelů z důvodu jejich implementační 

povinnosti. Učitelé informatiky mají implementační povinnost vůči všem žákům 

gymnázia. Jejich hlavním úkolem je vyškolení žáků tak, aby všichni žáci pochopili 

pravidla, která musí, nebo by měli dodržovat. Zároveň musí spolupracovat s CISO 

a správcem SAE na aktuálním znění školení.  

4.4.6 Ostatní uživatelé 

Do kategorie ostatní uživatelé se řadí ostatní učitelé, žáci jak nižšího tak vyššího 

gymnázia, zaměstnanci spadající pod správu a údržbu školy, dodavatelé, zákonní zástupci 

a návštěvníci školy. Tuto kategorii můžeme označit jako nejrizikovější článek. Je 

důležité, aby všichni uživatelé pochopili a dodržovali bezpečnostní pravidla, která jim 

jsou představena. Dále je také důležité, aby uživatelé chápali veškerá rizika a incidenty, 

která porušením nebo nedodržením bezpečnostních pravidel mohou nastat.  

4.4.7 DPO  

Gymnázium má povinnost zavést novou kompetenci DPO. Dle GDPR Čl. 37 odst. 1 písm. 

a) nařízení stanovuje jmenovat pověřence v případě, kdy zpracování provádí orgán 

veřejné moci či veřejný orgán. Gymnázium spadá do kategorie orgánů veřejné moci, 

jelikož má v jistých situacích pravomoc rozhodovat o právech a povinnostech fyzických 

osob. Pověřenec pro ochranu dat musí mít technické, procesní a právnické znalosti. 

Z toho důvodu by bylo vhodné, vytvořit kumulativní funkci, tedy že osoba, která je 

momentálně správce SASu bude zároveň CISO i DPO.  Tak bude zaručena technická 

a procesní znalost DPO. Škola bude muset následně najmout právníka, který se orientuje 

v oblasti informační bezpečnosti a v legislativních podmínkách ochrany osobních údajů. 

DPO nenese osobní odpovědnost za nedodržování GDPR. Nařízení jasně stanovuje, že je 

za toto odpovědný ředitel školy. Mezi základní povinnosti a odpovědnosti DPO patří: 
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- provádět monitorování v souladu ochrany osobních údajů, včetně rozdělení 

odpovědnosti, zvyšování povědomí a odborné přípravy pracovníků, 

- zajišťovat komunikaci mezi zaměstnavatelem a zainteresovanými stranami uvnitř 

i vně organizace, 

- zajišťovat komunikaci a poradenství pro uživatele IS školy a to jak vně tak rovněž 

uvnitř organizace, 

- rozvoj kultury ochrany dat na gymnáziu a pomáhat zavádět základní prvky nařízení 

GDPR, 

- spolupracovat při stanovování zásad zpracování osobních údajů, stanovení podmínek 

ochrany práv subjektů údajů a vést záznamy o své činnosti, 

- shromažďovat informace za účelem zjišťování zpracovatelských činností, analyzovat 

a prověřovat právní soulad zpracovatelských činností s právními předpisy. 

4.5 Rozdělení uživatelů 

Rozdělení uživatelů probíhá ve dvou fázích. V první fázi jsou rozděleni zaměstnanci dle 

svých pracovních rolí. Na základě pracovního zařazení jsou rozdělení do jednotlivých 

fází programu: povědomí, školení, vzdělávání a profesní rozvoj. Na základě tohoto 

rozdělení jsou zaměstnanci povinni zúčastnit se příslušné fáze programu. Výjimkou je 

profesní rozvoj, kdy je obecná certifikace dobrovolná pro učitele, avšak pro ostatní 

uživatele dle tabulky je obecná certifikace povinná. Technická specifikace u profesního 

rozvoje je povinná pro správce sítě a správce SASu. Tato certifikace se týká legislativních 

podmínek výkonu práce, tedy např.: Vyhlášky č. 50/1978 Sb. (Vyhláška Českého úřadu 

bezpečnosti práce a Českého báňského úřadu o odborné způsobilosti v elektrotechnice). 

Rozřazení uživatelů do jednotlivých fází programu je znázorněno v Tabulka 13 na 

následující straně.  

  



59 

 

Tabulka 13: Rozřazení uživatelů do jednotlivých fází programu (vlastní) 

Oblasti Povědomí Školení Vzdělávání 
Profesní 

rozvoj 

Kategorie uživatelů 
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Vedení školy x x x x x x  

Sekretariát x x  x  x  

Učitelé x x  x  x  

Údržba x x      

Správce SASu x x x x  x x 

Správce sítě x x x x x x x 

Žáci x x      

Zákonní zástupci x x      

 

Dalším krokem pro rozdělení uživatelů, a zvýšení možnosti upravit jim tak školení na 

míru, je rozdělení uživatelů na základě jejich znalostí z oblasti informační bezpečnosti. 

Tento model rozděluje uživatele na začátečníky, středně pokročilé a pokročilé. Toto 

dělení se neuplatňuje pro fázi povědomí, pouze pro školení a vzdělávání.  

Od tohoto rozdělení se odvíjí následně získaná hloubka znalostí a dovedností po skončení 

programu. Ke každé z těchto skupin uživatelů se musí přistupovat individuálně s ohledem 

na konkrétní potřeby. 

Začátečníkem je primárně každý nový uživatel informačního systému gymnázia, tedy 

např.: nový zaměstnanec školy. Následně je možné získávat dodatečné znalosti 

a dovednosti a posouvat se tak mezi úrovněmi až k pokročilému uživateli.  
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Současní zaměstnanci gymnázia budou rozřazeni na základě vstupního dotazníku, který 

bude obsahovat otázky z jednotlivých modulů ECDL certifikátů. Na základě výsledků 

budou rozřazeni do skupin začátečníků, středně pokročilých a pokročilých. 

4.6 Fáze programu 

V této podkapitole popisuji jednotlivé fáze SAE programu a jejich cíle.  

4.6.1 Povědomí 

Stupeň povědomí je určen pro všechny uživatele informačního systému gymnázia, tzn. 

žáci, zákonní zástupci, vedení školy, zaměstnanci a dodavatelé. 

Cílem této fáze je, aby byli všichni uživatelé schopni identifikovat hrozby a rizika 

z oblasti informační bezpečnosti a následně na ně uměli odpovídajícím způsobem 

reagovat.  

První fáze programu bude probíhat s využitím atraktivních metod tak, aby všechny 

uživatele informace zaujaly a lépe si je zapamatovali. Jako vhodné neosobní varianty 

distribuce informací na gymnáziu jsou plakáty, informační emaily, zveřejněné informace 

na webových stránkách školy. Dále by bylo vhodné věnovat nějaký čas osobním 

rozhovorům o tématu informační bezpečnosti. Pro žáky v hodinách informatiky, pro 

zaměstnance na poradách a pro zákonné zástupce na třídních schůzkách. Gymnázium by 

mohlo také popřemýšlet nad variantou zapojení žáků do problematiky informační 

bezpečnosti. Žáci by například mohli natočit krátká videa na vybraná témata z této 

oblasti, která by následně sloužila k výukovým účelům. Tímto způsobem by žáci ale 

i učitelé či zákonní zástupci nenucenou formou dostali do povědomí danou problematiku. 

4.6.2 Školení 

Druhé fáze programu se musí zúčastnit všichni uživatelé, kteří mají odpovědnost 

v souvislosti s informačními systémy. Do této kategorie uživatelů řadíme vedení školy 

včetně sekretariátu, učitele, správce SASu i správce sítě.  

Cílem je vytvořit relevantní a potřebné bezpečnostní znalosti a dovednosti. Cíle se budou 

měnit dle rozdělení uživatelů na začátečníky, středně pokročilé a pokročilé.  
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Pro fázi školení navrhuji využít projekt ECDL = European Certification of Digital 

Literacy. Projekt ECDL poskytuje mezinárodně jednotné vzdělávací osnovy, které odráží 

aktuální potřeby trhu práce a běžného života uživatelů. Projekt se zabývá především 

oblasti přenositelných digitálních znalostí a dovedností. ECDL nabízí mezinárodně 

uznávané, standardizované, objektivní a nezávislé testování a následnou certifikaci (25). 

Začátečníci budou muset získat certifikát e-Citizen. Tento kurz je určený pro uživatele 

s minimálními nebo velmi omezenými znalostmi počítačů a internetu. Kurz se zabývá 

tématy: řešení každodenních problémů, řešení běžných životních situací, bezpečné 

využívání online služeb, vyhledávání informací, vyhodnocování důvěryhodnosti zdrojů 

nebo komunikaci prostřednictvím internetu. Po absolvování kurzu by uživatel měl být 

schopen pracovat s jednoduchým textem, komunikovat prostřednictvím elektronické 

pošty, vyhledávat potřebné informace na internetu s ohledem na bezpečnost 

a důvěryhodnost zdroje a využívat služby internetu pro řešení běžných životních situací 

(25). 

Středně pokročilí uživatelé budou muset získat certifikát ECDL Start. Tento certifikát 

dokládá, že je uživatel digitálně gramotný. Pro získání tohoto certifikátu je nutné úspěšně 

složit čtyři zkoušky z následujících ECDL modulů: počítač a soubory, zpracování textu, 

práce s tabulkami, internet a komunikace, bezpečné používání IT, spolupráce na 

internetu, informace z internetu. V rámci zaměření SAE programu na informační 

bezpečnost by bylo vhodné z těchto modulů pro všechny středně pokročilé uživatele 

povinně vybrat (25):  

- Internet a komunikace – modul se zabývá popisem základů práce s internetem 

a komunikací v něm, tedy elektronickou poštou. Kurz je koncipován částečně 

teoreticky a částečně prakticky.  Uživatel by po úspěšném absolvování tohoto modulu 

měl umět používat internetový prohlížeč, vyhledávat data, pracovat s daty 

z webových stránek s ohledem na bezpečnost a důvěryhodnost zdrojů, měl by 

zvládnout práci s poštou, kalendářem, úkoly a kontakty. 

- Bezpečné používání IT – modul se zabývá základními principy bezpečného 

využívání počítačů a internetu v každodenním životě. Kurz je koncipován částečně 

teoreticky a částečně prakticky. Uživatel by po úspěšném absolvování tohoto modulu 

měl znát základní principy bezpečného využívání informačních a komunikačních 
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technologií, měl by být schopen zabezpečit počítač, datová média nebo počítačovou 

sít před účinky škodlivých programů, zálohovat data a bezpečně se pohybovat 

a komunikovat na internetu. 

- Spolupráce na internetu – modul se zabývá problematikou používání běžně 

dostupných webových programových nástrojů a mobilních technologií pro vytváření 

a výměnu dokumentů na internetu. Tento kurz je koncipován převážně prakticky. 

Uživatel by po úspěšném absolvování tohoto modulu měl být schopen využívat 

mobilní technologie, nastavit uživatelské účty pro přístup ke sdíleným informacím na 

internetu, používat webová úložiště, webové a mobilní kalendáře, webová výuková 

prostředí, komunikovat prostřednictvím sociálních sítí, blogů a plánovat webové 

konference. 

- Informace z internetu – modul se zabývá problematikou vyhledávání, 

vyhodnocování a zpracování informací z internetu. Kurz je koncipován částečně 

teoreticky a částečně prakticky. Uživatel by po úspěšném absolvování tohoto modulu 

měl znát typy i zdroje informací na internetu, definovat dotazy pro nalezení 

požadovaných informací, být schopen správně vyhodnotit získané informace, umět je 

třídit a organizovat s využitím podpůrných SW nástrojů, umět vytvořit nový obsah na 

základě nalezených informací, a být schopen strukturovaného předání získané 

informace včetně dodržení etických i zákonných norem. 

 

Pokročilí uživatelé budou muset získat certifikát ECDL Profile. Pro získání tohoto 

certifikátu je nutné úspěšně složit alespoň jednu zkoušku ze všech nabízených ECDL 

modulů.  

V rámci zaměření SAE programu na informační bezpečnost by bylo vhodné z těchto 

modulů pro všechny pokročilé uživatele povinně vybrat následující čtyři moduly (25):  

- Použití databází – modul se zabývá základními principy databází a jejich efektivního 

používání. Tento kurz je koncipován převážně prakticky. Uživatel by po úspěšném 

absolvování tohoto modulu měl pochopit princip databáze a její strukturu, měl by být 

schopen vytvořit jednoduchou databázi, vytvořit tabulku, upravovat ji, řadit a filtrovat 

data tabulky, vytvářet formuláře tak, aby byl schopen získat a vytisknout požadované 

informace z databáze. 
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- Webové stránky – modul se zabývá základními pojmy spojenými s publikováním na 

internetu, tvorbou a údržbou jednoduchých statických webových stránek. Tento kurz 

je koncipován převážně prakticky. Uživatel by po úspěšném absolvování tohoto 

modulu měl znát jazyk HTML (včetně základních příkazů HTML, kaskádových stylů 

a webových formulářů), měl by být schopen vytvářet, publikovat a udržovat statické 

webové stránky.  

- Plánování projektů – modul se zabývá základními pojmy spojenými s běžnou 

činností členů projektových týmů a základním využitím programových nástrojů pro 

plánování času a zdrojů. Tento kurz je koncipován převážně prakticky. Uživatel by 

po úspěšném absolvování tohoto modulu měl umět používat běžně rozšířené 

programové nástroje pro podporu řízení projektů, měl by být schopen vypracovat 

projektový plán, sledovat vývoj a výsledky projektu, plánovat časovou náročnost 

činností, náročnost na náklady a zdroje, připravit a vytisknout reporty z projektu.  

- ICT ve vzdělávání – modul se zabývá efektivním využíváním informačních 

a komunikačních technologií ve výuce, učení a hodnocení žáků. Uživatel by po 

úspěšném absolvování tohoto modulu měl umět plánovat a zlepšovat výuku využitím 

ICT prostředků, znát klíčové technologie používané ve výuce, chápat a umět využívat 

hlavní funkce systémů pro řízení výuky a správy vzdělávacího obsahu. 

4.6.3 Vzdělávání 

Vzdělávání je určeno pro odborníky v oblasti IT. Na gymnáziu řadíme do této kategorie 

správce sítě, avšak je nutné zde zařadit také vedení školy. Ředitel je jedinou odpovědnou 

osobou za chod gymnázia a měl by mít alespoň přehled o aktuálních legislativních 

podmínkách a o hrozbách, kterým musí čelit.  

Cílem fáze vzdělávání je získání znalostí o nejnovějších hrozbách a o technologických 

změnách. Uživatel by měl mít po absolvování vzdělávání odborné znalosti z oblasti 

informační a kybernetické bezpečnosti a být tak schopen vidět reálné hrozby a proaktivně 

na ně reagovat. Cíle se budou měnit dle rozdělení uživatelů na začátečníky, středně 

pokročilé a pokročilé. 
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Výběr dodavatele školení 

Vzhledem k nízkému počtu uživatelů, kteří se musí primárně účastnit fáze vzdělávání, je 

zbytečné zabývat se vytvářením vlastních materiálů či nakupování hromadných školení. 

Vzdělávání by bylo vhodné řešit pomocí kurzů nabízených externími dodavateli. Těchto 

kurzů by se měli cíloví uživatelé proaktivně účastnit pravidelně jednou ročně, ale zároveň 

i reaktivně jako následná činnost v případě vzniku nových legislativních podmínek či 

vzniku nových hrozeb.  

V následující tabulce (viz Tabulka 14) jsou sepsáni možní dodavatelé. Tento výčet však 

není úplný. Školení z oblasti IT nebo informační bezpečnosti nabízí mnoho firem a je 

pouze na vedení gymnázia, kterého dodavatele si nakonec vybere. 

Tabulka 14: Výběr dodavatele (vlastní) 

Firma Místo školení Témata kurzů 

Gopas Brno 
HW, SW, IT bezpečnost, GDPR, projektové 

i procesní řízení 

Kybez Praha IT bezpečnost, GDPR 

Tayllorcox Brno 
Projektové i procesní řízení, IT bezpečnost, GDPR, 

řízení rizik 

Pcdir Brno HW, SW, IT bezpečnost, GDPR, manažerské kurzy 

ICT PRO Brno HW, SW, IT bezpečnost, GDPR 

PC Storm na škole Produkty Microsoft, programovací jazyky 

 

Vhodným dodavatelem vzdělávacích kurzů by dle mého názoru mohla být organizace 

Gopas, která je největším poskytovatelem školení v oblasti informačních technologií na 

českém i slovenském trhu. Odborné kurzy této počítačové školy ročně absolvuje téměř 

30 tisíc uživatelů. Vybrané kurzy by se měly týkat zejména nových technologií (ať už 

hardwarových nebo softwarových), nových legislativních požadavků, nových hrozeb či 

nových příležitostí v oblasti ICT ve školství.  
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Výhodnou variantou by mohlo být konání školení přímo na gymnáziu. Tento druh školení 

má spoustu výhod a mohl by být ekonomicky zajímavější než hromadná školení 

v krajských městech.  

4.6.4 Profesní rozvoj 

Profesní rozvoj v oblasti informační bezpečnosti není úplně typickou a klíčovou potřebou 

zaměstnanců gymnázia. Profesní rozvoj v této oblasti bychom očekávali spíše v nějaké 

IT firmě. Proto je zde profesní rozvoj pro většinu uživatelů koncipován spíše na 

dobrovolné bázi. Obecná certifikace je dobrovolná pro učitele, avšak pro vedení školy 

včetně sekretariátu a také pro správce sítě a správce SASu je obecná certifikace povinná. 

Technická certifikace je povinná pro správce sítě a správce SASu. Tato technická 

certifikace se týká především legislativních podmínek výkonu práce, tedy 

např.: pravidelná obnova platnosti vyhlášky č. 50/1978 Sb. 

4.7 Podpůrné a školicí materiály pro fázi povědomí 

V následující podkapitole jsou sepsané podklady pro jednotlivá témata fáze povědomí. 

Bezpečnostní desatero 

Do bezpečnostního desatera lze uvést mnoho základních informací, já jsem zvolila výčet 

následujících deseti: 

- používejte antivirové prostředky, 

- nenechávejte počítač on-line, když ho nepoužíváte, 

- neotvírejte přílohy mailů od neznámých osob, 

- nevěřte každé informaci, kterou na internetu získáte, 

- nezveřejňujte nikde adresu ani telefon, 

- okamžitě nahlaste bezpečnostní problém, 

- používejte firewall, 

- udržujte hesla v tajnosti, 

- zálohujte si důležitá data, 

- nezapojujte se do nelegální činnosti (stahování či sdílení hudby nebo videí). 
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Hesla 

Téma hesel v oblasti zvyšování povědomí by mělo obsahovat: 

- základní pravidla pro vytváření hesel: důvěrnost hesla, složitost hesla, délka hesla,  

- základní pravidla pro správu hesel: periodicita obměn, pravidla obměn, 

- příklady z praxe: diakritika z internetových kaváren v zahraničí, heslo je jako zubní 

kartáček, nikomu ho nepůjčujte.  

Dezinformace 

Rozlišit falešné zprávy od pravdivých je v tom obrovském kvantu informací, které k nám 

míří každý den přes internet skoro nemožné. Existuje však několik pravidel, jak je možné 

hoaxy a dezinformace odhalit. Mezi nejjednodušší metody patří vyhledávání částí textu, 

reverzní vyhledávání obrázků, vyhledávání EXIF informací o fotografiích a samozřejmě 

zdravý rozum. Další metodou je nalezení stránek, které se věnují problematice 

odhalováním dezinformací a hoaxů.  

Tento materiál by mohl informovat i o aktuálních hoaxech na internetu, v dnešní době je 

to například kauza BFF na Facebooku, nové radary ve svodidlech nebo zpoplatnění 

služby WhatsApp.  

Bezpečnostní desatero na sociálních sítích 

- bezpečně se odhlašujte, 

- čtěte si pravidla používání, 

- měňte si pravidelně přihlašovací heslo, 

- nastavte si soukromí a pravidla sdílení,  

- nesdílejte fotky v reálném čase, nebo hanlivé fotky přátel,  

- nesdílejte intimní fotky ani přes soukromé zprávy, všechny fotky se ihned ukládají na 

server sociální sítě,   

- nespamujte, zvažte, které informace opravdu chcete sdílet s přáteli,  

- nezveřejňujte žádné osobní údaje,  

- přidávejte si do přátel pouze dobře známé lidi,  

- snažte se odlišit výmysly od reality.  
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Viry 

Téma počítačových virů by v rámci zvyšování povědomí mělo řešit:  

- jaké jsou projevy počítačových virů, 

- základní dělení virů, 

- příklady nejznámějších počítačových virů,  

- návody jak se jim vyvarovat. 

4.8 Vytvoření bezpečnostní politiky 

Politika informační bezpečnosti by měla být dokumentem, který je aktuální, 

srozumitelný, závazný a právně vymahatelný. Jde o dokument, který je potřeba předložit 

auditorům při kontrole organizace.  

Šablona bezpečnostní politiky bude sloužit jak k samotnému vytvoření politiky, tak 

k vytvoření školicích a podpůrných materiálů programu.  

4.8.1 Bezpečnostní politika 

Bezpečnostní politika by měla obsahovat všechny potřebné náležitosti. Mezi úvodní 

kapitoly patří: předmluva, úvod, cíle a rozsah.  

Hlavní část dokumentu by měla obsahovat zásady informační bezpečnosti, soupis 

právních a regulačních povinností, klasifikaci informací, podmínky dodržování politiky 

pro dodavatele, dodržování politiky a disciplinární postupy pro všechny uživatele, řízení 

incidentů, soupis podpůrných materiálů, systém pro revizi a vývoj dokumentu a nakonec 

role a odpovědnosti jednotlivých uživatelů v oblasti informační bezpečnosti.  

Závěrečná část politiky by měla obsahovat odkazy na dokumentaci a historii verzí této 

politiky. 

Návrh bezpečnostní politiky je vzhledem k rozsahu sepsaný v Příloha B: Bezpečnostní 

politika na konci této diplomové práce.  



68 

 

4.8.2 Doprovodná dokumentace  

Politiku informační bezpečnosti by měly doplnit či rozvinout následující dokumenty. Na 

základě těchto podkladů by měly být připraveny všechny podpůrné, školicí a výukové 

materiály. Veškeré materiály by měly odpovídat rozsahu a cílům SAE programu.  

Slovníček základní pojmů z oblasti informační bezpečnosti 

V tomto dokumentu by měly být vysvětleny všechny základní pojmy z oblasti informační 

bezpečnosti, které je potřeba znát pro pochopení politiky. Mezi základní pojmy politiky 

lze zařadit pojmy z kapitoly teoretických východisek této diplomové práce, které se týkají 

informační bezpečnosti.  

Politika o ochraně osobních údajů 

Gymnázium nakládá s osobními údaji zaměstnanců, žáků, rodičů žáků a dalších 

zákonných zástupců nebo třetích osob. Je tedy třeba tyto údaje chránit a uchovávat je 

v takové podobě, aby je nebylo lehké zneužít. Tato politika musí dodržovat nejenom 

evropské nařízení GDPR, ale také např. zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění 

pozdějších předpisů, který se týká ochrany osobnosti.  

Politika by v úvodu měla jasně specifikovat, že jedinou odpovědnou osobou za porušení 

práv žáků, studentů, zákonných zástupců a dalších osob při ochraně osobních údajů je 

ředitel školy, a to včetně povinnosti nahradit porušeným případně způsobenou újmu. 

Vzhledem k novému evropskému nařízení GDPR by měla škola zkontrolovat všechny 

osobní údaje, které nyní zpracovává. Kontrola by měla identifikovat: 

- jestli jsou osobní údaje zpracovávány na základě zákona nebo souhlasu, 

- jestli jsou údaje, které gymnázium zpracovává, skutečně potřebné,  

- jestli jsou údaje zpracovávány řádně v souladu s právními předpisy,  

- jestli souhlasy se zpracováním obsahují veškeré náležitosti dle nařízení,  

- jestli jsou jasně specifikované uzavřené smlouvy s lidmi/společnostmi, kteří mají 

přístup k osobním údajům žáků či zaměstnanců.  

V politice by měla být definovaná všechna práva osob, o kterých gymnázium zpracovává 

osobní údaje a následně sepsány postupy řešení, pokud se těchto práv bude uživatel 
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dožadovat. Mezi tato práva patří: právo subjektu na přístup k osobním údajům, právo na 

opravu, právo na omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování osobních 

údajů, právo být zapomenut, právo na přenositelnost údajů, právo vědět o narušení 

bezpečnosti.  

Gymnázium má povinnost oznamovat opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení 

zpracování osobních údajů všem příjemcům, tedy osobám, kterým byly osobní údaje 

správcem poskytnuty. Čl. 33 a 34 nařízení zavádí také povinnost ohlašování případů 

porušení zabezpečení osobních údajů dozorovému úřadu (čl. 33) a subjektu údajů (čl. 34). 

Politika by měla stanovit: 

- způsob pseudonymizace osobních údajů, 

- náležitosti vytváření souhlasu ke zpracování,  

- pravidelné výmazy dat, pro které buď vypršela povolená doba zpracování, nebo 

pominul důvod zpracování, 

- pravidla pro zpracování citlivých osobních údajů,  

- opatření pro zmírnění pravděpodobnosti úniku a zneužití osobních údajů,  

- pravidla a povinnosti zaměstnanců pro nakládání s osobními údaji v listinné podobě, 

- pravidla a povinnosti zaměstnanců pro nakládání s osobními údaji v elektronické 

podobě, 

- povinnosti a odpovědnosti pověřence pro ochranu osobních údajů,  

- kodexy chování. 

Politika by měla obsahovat také informace o vhodných šifrovacích metodách pro 

zabezpečení osobních údajů. V této části by mělo být specifikováno:  

- co je to šifrování, 

- kdy by mělo být šifrování použito,  

- co by mělo být šifrováno (zařízení: PC, hard disk, mobilní telefon, tablet a data: 

soubory, přílohy), 

- šifrovací standardy,  

- povolené/doporučené šifrovací softwary. 
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Politika personální bezpečnosti 

Cílem personální bezpečnosti je snížit rizika lidského faktoru. Mezi tyto rizika můžeme 

zařadit rizika chyby ať už úmyslné či neúmyslné, krádeže, podvodu, nesprávného užití 

nebo zneužití informací či informačního systému. Personální bezpečnost se řadí do 

kategorie zajištění ochrany osobních údajů. Týká se dvou základních oblastí: ověřování 

podmínek, které musí uživatelé splnit, aby jim byl umožněn přístup k osobním údajům 

a následná výchova těchto osob.  

Výchovou zde rozumíme program zvyšování bezpečnostního povědomí, za které ručí 

odpovědná osoba, tedy správce SAE. Ten je povinen jednou ročně zajistit u osob, které 

mají přístup k osobním údajům, proškolení z právních předpisů v oblasti ochrany 

osobních údajů a vést o těchto školeních záznamy. Zároveň by mělo proškolení nastat 

i jako reaktivní činnost v případě vzniku nových legislativních podmínek či vzniku 

nových hrozeb. 

Výchova zaměstnanců dle požadavků personální bezpečnosti by měla obsahovat témata: 

- Malware – co mohou viry způsobit, jak je dělíme, jaké jsou typy virů, příklady 

nejznámějších útoků. 

- Pohyb na internetu – pravidla používání internetových prohlížečů, sociálních sítí, 

internet bankingu nákupy online, jak identifikovat hoaxy.  

- Zálohování – pravidla a četnost zálohování, co je potřeba zálohovat, jak zálohovat, 

kam ukládat tyto zálohy. 

- Čistá obrazovka, čistý stůl – pravidla pro opuštění pracovního místa, odhlášení se 

z pracovní stanice, zamezení přístupu k osobním údajům elektronickým ale i k těm 

v tištěné podobě. 

- Etiketa používání mailů – popis typů hrozeb: spamy, phishing, sociální inženýrství, 

zavirované přílohy, jak funguje email = nezabezpečená komunikace, co lze/nelze 

posílat přes mail.  
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Politika fyzické bezpečnosti 

Cílem fyzické bezpečnosti je snížit rizika neoprávněného vniknutí, poškození či zničení 

prostor a technických zařízení informačního systému nebo nosičů informací.  

Fyzická bezpečnost by měla definovat perimetr bezpečnosti, měly by zde být definována 

pravidla pro vstup do budovy a do laboratoří s výpočetní technikou jak pro žáky, 

zaměstnance, externí pracovníky tak pro hosty. Jasně by mělo být definováno, kdy je 

umožněn volný vstup do budovy a kdo je zodpovědný za kontrolu těchto osob. Tato 

situace se týká např. třídních schůzek, dnů otevřených dveří nebo jiných akcí školy.  

Politika fyzické bezpečnosti by měla obsahovat také pravidla pro nově zřízený vstup do 

budovy přes čipové karty. Dříve byl vstup do budovy pro žáky řešen pomocí 

biometrických údajů, tedy přes otisk prstu. Tento způsob však nebyl dlouhodobě 

udržitelný, jelikož mnoho žáků nebo jejich zákonných zástupců odmítlo tyto biometrické 

údaje škole poskytnout. Tito žáci pak nebyli nijak evidováni, proto se zavedl nový systém 

přes čipové karty. Politika by tedy měla shrnout pravidla používání, kdy a kde je nutné se 

čipovat či jak zacházet s kartou.  

Politika fyzické bezpečnosti by se měla zabývat také problematikou kamerových systémů 

školy. Ty nově spadají také pod evropské nařízení GDPR. Článek 6 odstavec 1 písmeno 

f) definuje zákonnost zpracování osobních údajů, kdy je zpracování nezbytné pro ochranu 

osobních údajů. Škola bude muset vhodně zabezpečit videozáznamy a přístupy k nim. 

Dle článku 13. nařízení GDPR musí být řádně označeny všechny monitorované prostory. 

Toto označení by kromě samotné informace o monitorování mělo obsahovat název 

a kontakt na správce zpracování.  

Politika přístupové bezpečnosti 

Přístupová bezpečnost se oproti fyzické bezpečnosti již nezabývá objektem školy jako 

takovým. Týká se řízení přístupu uživatelů do informačního systému, stanovování 

a  správy přístupových práv, včetně vzdáleného přístupu pro zaměstnance i zákonné 

zástupce.  

Standard přístupové bezpečnosti by se měl zabývat základním problémem z oblasti 

přístupové bezpečnosti na této škole, což jsou sdílené přístupové účty. Z hlediska 
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bezpečnosti, monitorování incidentů či monitorování aktivity je nemyslitelné, aby byl 

jeden sdílený účet pro všechny studenty, stejně tak jeden sdílený účet pro všechny 

zaměstnance. Bude potřeba vytvořit pro každého žáka a pro každého zaměstnance vlastní 

přístupový účet a zároveň stanovit frekvenci a pravidla pro změny hesla.  

Přístupová bezpečnost by měla obsahovat zpracování tématu vytvoření a správy hesel. 

Téma vytvoření a správy hesel by mělo obsahovat typy útoků za účelem odhalení hesla 

uživatele, základní pravidla pro vytvoření hesel, základní pravidla pro správu hesel 

a výčet možných důsledků při nedodržení těchto pravidel.  

Standard Základní pravidla pro zpracování a výměnu informací 

Standard by měl obsahovat přehled základních bezpečnostních opatření při zpracování 

a výměně informací při denním provozu informačního sytému. Tento standard by měl 

specifikovat, kdo má přístup k jakým informacím, jak s nimi může nakládat a za jakých 

podmínek. Standard by se měl týkat činností jako zapisování známek a absence do ISu, 

nakládání s třídní knihou, denní činnosti účetní a sekretariátu atd.  

Standard Vývoj a údržba IS 

Standard by měl obsahovat pravidla vývoje a údržby informačního systému, měl by 

definovat kdo je za to odpovědný, jaká je očekávaná periodicita řešení. Dále by měl 

standard obsahovat proces BCM, tedy řízení kontinuity organizace, pomocí kterého dojde 

ke snížení dopadů v případě narušení či ztráty. BCM by mělo definovat postupy a řešení, 

které umožní zajistit obnovu klíčových procesů a činností organizace. Standard by měl 

také obsahovat strategii DR, tedy havarijní plán pro zajištění obnovy celé infrastruktury 

po živelných pohromách a katastrofách.  

Standard Klasifikace dat 

Je třeba stanovit pravidla zacházení s jednotlivými kategoriemi osobních údajů. Správa 

citlivých údajů nyní podléhá evropskému nařízení o ochraně osobních údajů, je tedy třeba 

zahrnout veškeré povinnosti vyplývající z nařízení do tohoto standardu. Nařízení GDPR 

ustanovení čl. 5 Zásady zpracování osobních údajů, stanovuje zásady zpracování 

osobních údajů, mezi které patří: zákonnost, korektnost, transparentnost, účelové 
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omezení, minimalizace údajů, přesnost, omezení uložení, integrita a důvěrnost, 

odpovědnost. 

Je potřeba rozdělit osobní údaje na základě účelu zpracování, tedy zda jsou zpracovávány 

na základě zákona (např.: zákon o zpracování osobních údajů, zákon č. 561/2004 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 364/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů), nebo 

zda je k jejich zpracování potřebný souhlas. Nařízení GDPR ustanovení čl. 7 Zásady 

zpracování osobních údajů stanovuje, že souhlas musí být svobodný, konkrétní, 

informovaný a jednoznačný projev vůle.  

Je nezbytné uchovávat klasifikaci veškerých informací, které škola uchovává v přehledné 

formě tak, aby ji každý uživatel porozuměl. Data se dělí do jednotlivých kategorií, dle 

Tabulka 15:  

Tabulka 15: Kategorizace dat (vlastní) 

Kategorie dat Přístup Příklad 

Citlivé 

Dostupné 

v pseudonymizované 

podobě pouze pro správce 

SASu, musí být 

uchovávány v zašifrované 

podobě 

Dle GDPR: rasový a etnický 

původ, politický názor, 

náboženské přesvědčení, členství 

v odborech, fyzické a duševní 

zdraví, sexuální orientace, 

záznamy z trestního rejstříku. 

Tajné 

Dostupné pouze pro 

třídního učitele žáka, 

správce SASu a vedení 

školy 

Dle GDPR: informace, na 

základě kterých lze identifikovat 

určitou osobu: jméno, příjmení, 

adresa, věk, telefonní číslo, 

fotografie. 

Interní 
Dostupné pro žáky 

a zaměstnance gymnázia 

Interní korespondence, závěrečné 

práce žáků, licence 

Veřejné 
Dostupné pro širokou 

veřejnost. 

Roční účetní závěrky, zápisy 

z výborů, informace dostupné na 

webových stránkách gymnázia. 

 



74 

 

Je třeba vytvořit přehlednou tabulku a ke každé kategorii dat definovat: 

- subjekt údajů (žák/zaměstnanec/zákonný zástupce), 

- účel zpracování, 

- legislativní nařízení, 

- způsob archivace, 

- délku archivace, 

- zaměstnance, kteří mají k těmto datům přístup a mohou s nimi manipulovat. 

Klasifikace dat by mohla vypadat např. dle Tabulka 22 v Příloha C: Klasifikace dat na 

konci této diplomové práce.  

Standard Podmínky používání IT zařízení 

Podmínky používání IT zařízení na škole řeší ochranu informací a informačních aktiv 

gymnázia. Tyto pravidla platí pro všechny uživatele, kteří mají k těmto aktivům přístup 

nebo pokud je přímo spravují.  Z toho vyplývá, že tyto podmínky musí dodržovat také 

dodavatelé na základě smluvního vztahu. Tento standard by se měl zabývat také prací 

na mobilních zařízeních (notebooky, mobilní telefony, tablety), měl by tedy zahrnovat 

BYOD politiku. BYOD politika by měla obsahovat: 

- zavedení mechanismů, které umožní oddělit pracovní data od soukromých, 

- zavedení mechanismů, pro přepínání zaměstnance mezi pracovním a soukromým 

využitím zařízení, 

- definování, kdo a z jakých zařízení či aplikací bude mít přístup k určitým datům,  

- stanovení a vysvětlení mechanismů detekce přístupů, 

- zavedení mechanismů blokování dat (zamezení stažení či zkopírování dat), 

- definování podporovaných zařízení, včetně jejich pravidelných updatů, 

- způsob ochrany osobních údajů zaměstnanců, 

- zajištění školení zaměstnanců. 

Tento standard by měl obsahovat také seznam povoleného softwarového vybavení, které 

lze mít na všech zařízeních, které lze připojit do sítě školy.  
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Disciplinární politika 

Disciplinární politika slouží zejména k tomu, aby každý uživatel IS pochopil důležitost 

dodržování informační bezpečnosti a porozuměl tak osobní odpovědnosti vůči gymnáziu. 

Následně je také potřeba, aby každý uživatel věděl, jaké postihy ho čekají při porušení 

stanovených pravidel.  

Disciplinární politika by měla jasně definovat: 

- práva zaměstnanců vědět, co se od nich očekává, 

- následky, které může zaměstnanec očekávat při porušení pravidel informační 

bezpečnosti, 

- odpovědnost zaměstnanců vůči gymnáziu,  

- rizika ICT, kterým je potřeba se vyvarovat.  

Standard Role a odpovědnosti 

Další ze standardů by měl shrnovat veškeré role a odpovědnosti týkající se vytvoření 

politik a standardů, správy a kontroly dodržování informační bezpečnosti na gymnáziu. 

Role a odpovědnosti se v této souvislosti netýkají pouhého vytvoření politik a standardů, 

ale dodržování jejich celého obsahu. Tzn. měli by zde být definovány odpovědnosti jako: 

- vytvoření politik, 

- správa politik, 

- kontrola dodržování politik, 

- zajištění technologického vybavení, 

- zajištění financí, 

- zajištění proškolení osob, 

- správa osobních údajů, 

- správce informační bezpečnosti, 

- pověřenec pro ochranu osobních údajů. 
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Ke každé definované odpovědnosti by měly být sepsané povinnosti, které je potřeba 

dodržet pro splnění požadavků bezpečnostní politiky. Povinnosti by měly být doplněny 

o požadovanou periodicitu řešení.  

V mnou řešeném prostředí by se tato část měla věnovat také změně organizační struktury 

školy, která je zobrazena na následujícím Obrázek 6. Změna by měla proběhnout 

odtržením odpovědných pracovníků v oblasti informační bezpečnosti z oblasti správy 

a údržby do samostatného celku, kde by měli větší pravomoci. Tato změna je znázorněna 

na následujícím obrázku.  

 

Obrázek 6: Nová organizační struktura gymnázia (vlastní) 

4.9 Post-implementace 

Poslední částí SAE programu je navržení metod post-implementace. Post-implementace 

se týká zejména vyhodnocení programu a získání zpětné vazby. Vzhledem k tomu že SAE 

program je kontinuální činnost, bude se tato fáze týkat také periodicity školení a úprav 

výukových materiálů.  
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4.9.1 Dokumentace 

Dokumentace se týká doložení výuky a získání zpětné vazby od klíčových uživatelů. 

Každá fáze SAE programu musí být zdokumentovaná. Všechny dokumenty z oblasti 

informační bezpečnosti by měly být strukturovaně uložené v zabezpečeném archivu 

školy.  

Každý uživatel IS dostane po vykonání určitého programu ECDL certifikát, je nezbytné, 

aby originál zůstal uložený v archivu školy, uživatel pak dostane jeho kopii. Každé interní 

školení musí být doloženo prezenční listinou účastníků popřípadě vyplněnými testy.  

Vyhodnocení a aktualizaci výukových materiálů má na starosti správce SAE. Tato fáze 

se týká především úprav materiálů na základě nových legislativních požadavků popřípadě 

nových technologií. Stejně jako každá fáze SAE programu musí být i tato správně 

dokumentována. Měly by být uloženy všechny verze dokumentů, tak aby bylo jasně 

dohledatelné, jaké změny se provedly, kdo je provedl a z jakého důvodu.  

4.9.2 Četnost opakování včetně updatů materiálů 

Jak již bylo zmíněno v předcházejících kapitolách, SAE program je kontinuální, nikdy 

nekončící činností. Pravidelné školení by mělo probíhat jednou ročně a to v přípravném 

týdnu nového školního roku (poslední srpnový týden) pro zaměstnance školy a pro žáky 

během prvního měsíce nového školního roku, tedy během září. Je tedy nezbytné, aby 

správce SAE během letních měsíců upravil veškerou dokumentaci tak, aby vyhovovala 

veškerým legislativním i technologickým náležitostem a splňovala aktuální požadavky 

vedení školy.  

V případě zásadních změn, které se promítnou do povinností gymnázia bezprostředně, je 

důležité neprodleně vytvořit školení pro tížené uživatele IS školy tak, aby gymnázium 

nebylo ohroženo finančními ztrátami nebo existenčními potížemi.  
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5 ZHODNOCENÍ A PŘÍNOSY PRÁCE 

Pokud se bude vedení gymnázia držet doporučení sepsaných v této diplomové práci, 

mohlo by tím mnohé získat. Diplomová práce obsahuje veškeré potřebné podklady pro 

zavedení programu zvyšování bezpečnostního povědomí na škole. Zavedení programu je 

klíčové opatření ke snížení kritických rizik, které se momentálně na gymnáziu vyskytují. 

Jedním z přínosů je konkurenční výhoda. Pokud se budou rodiče či jiní zákonní zástupci 

rozhodovat mezi více gymnázii, kam umístit své dítě, může je přesvědčit bezpečné 

nakládání s jejich osobními údaji i údaji jejich dětí.  

Vedení školy splněním náležitostí informační bezpečnosti splní nové i stávající 

legislativní podmínky, tedy např.: nařízení GDPR. Splněním legislativních podmínek se 

se vedení školy může vyhnout případným finančním ztrátám nebo dokonce existenčním 

potížím.   

Zvýšením povědomí a školením v oblasti informační bezpečnosti dojde také ke snížení 

počtu bezpečnostních incidentů, které nyní na škole rapidně vzrůstají. Každý 

zaměstnanec, ale také dodavatel, bude proškolen v oblasti informační bezpečnosti, bude 

znát zásady bezpečného nakládání s osobními údaji, své povinnosti a odpovědnosti vůči 

vedení gymnázia, ale také postihy, které nastanou při nedodržení stanovených podmínek.  

Dalším přínosem je zvýšení digitální gramotnosti žáků a zvýšení jejich ochrany při 

pohybu v kyberprostoru. Děti obvykle ještě zcela nechápou všechny nástrahy internetu, 

je tedy třeba vtloukat jim hlavní zásady neustále do hlavy, aby byly chráněny po fyzické 

ale i po psychické stránce.   
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ZÁVĚR 

Vypracováním této diplomové práce jsem splnila veškeré cíle ze zadání. Diplomová práce 

také zahrnuje splnění všech požadavků vedení gymnázia.  

Pro dosažení hlavního cíle diplomové práce bylo potřeba splnit jednotlivé dílčí cíle, které 

hlavnímu cíli předcházely. První z dílčích cílů bylo podat základní poznatky z oblasti 

informační a kybernetické bezpečnosti, ISMS či SAE programu, které byly potřeba 

k pochopení problematiky v samotném řešení diplomové práce, a stručně popsat všechny 

potřebné normy, nařízení a zákony, které bylo potřeba dodržet v řešení práce. Dalším 

dílčím cílem, který byl potřebný pro implementaci programu, byl popis současné situace 

gymnázia. Popis současné situace obsahuje popis organizační struktury školy, 

kompetence a odpovědnosti jednotlivých zaměstnanců, analýzu rizik, HOS 8 analýzu 

a SWOT analýzu.  

Hlavním cílem diplomové práce pak bylo vypracovat plán zvyšování bezpečnostního 

povědomí pro gymnázia. Tento plán zavedení programu byl upraven na míru požadavků 

vybrané školy. Řešení obsahuje určení rolí a odpovědností v programu SAE, stanovení 

cílů pro každou z fázi, vytvoření podkladů pro školicí materiály na základě vybraných 

témat, stanovení četnosti opakování a finální kalkulaci nákladů na zavedení.  
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SEZNAM ZKRATEK 

Tabulka 16: Seznam zkratek (vlastní) 

BCM Business Continuity Management 

BYOD Bring Your Own Device 

CIO Chief Information Officer 

CISO Chief Information Security Officer 

ČSN Česká státní norma 

DPO Data Protection Officer 

DR Disaster Recovery 

ECDL European Certification of Digital Literacy 

EU Evropská unie 

GDPR General Data Protection Regulation 

HW Hardware 

IEC International Electrotechnical Comission 

ICT Information and Communication Technology 

ID Identification 

IS Informační systém 

ISMS Information Security Management System 

ISO International Organization for Standardization 

IT Informační technologie 

NIST National Institute for Standards and Technology 

PDCA Plan-Do-Check-Act cycle 

SAE Security Awareness Program 

SAS Statistical Analysis Software 

SP Special Publication 

SW Software 

VPN Virtual Private Network 
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PŘÍLOHY 

Příloha A: RACI matice odpovědností 

RACI matice odpovědností se vzhledem k velkému obsahu nachází na následující straně. 

Jsou zde popsány nejdůležitější procesy gymnázia a za ně odpovědní zaměstnanci.  
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Tabulka 17: RACI matice (vlastní) 
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Tabulka 18: RACI matice - pokračování (vlastní) 
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Příloha B: Bezpečnostní politika 

Předmluva 

Každá škola v dnešní době má etickou, právní a odbornou povinnost zajistit, aby 

informace, které uchovává, odpovídaly zásadám důvěrnosti, integrity a dostupnosti.  

Níže uvedená politika informační bezpečnosti poskytuje rámec, pomocí kterého se dodrží 

bezpečnostní zásady. Primárním účelem této politiky je umožnit všem zaměstnancům 

a žákům gymnázia pochopit, jaké jsou jejich právní a etické odpovědnosti z oblasti 

informační bezpečnosti a umožnit jim shromažďovat, používat, ukládat a distribuovat 

data vhodným způsobem.  

Tato politika je základním kamenem nově stanoveného závazku gymnázia vylepšovat 

postupy informační bezpečnosti. Politika má plnou podporu vedení gymnázia. Všichni 

zaměstnanci a žáci gymnázia jsou povinni si tuto politiku přečíst a dodržovat.  

Úvod 

Důvěrnost, integrita a dostupnost informací jsou nezbytné pro každodenní pracovní náplň 

zaměstnanců gymnázia. Nedostatečné zajištění informací zvyšuje riziko finančních, ale 

i třeba reputačních ztrát, což může mít za následek existenční potíže gymnázia.  

Tato politika informační bezpečnosti popisuje přístup gymnázia k řízení informační 

bezpečnosti. Stanoví základní zásady a odpovědnosti nezbytné k zajištění bezpečnosti 

celého informačního systému školy. Tuto politiku informační bezpečnosti dále doplňuje 

řada podpůrných standardů. 

Gymnázium se zavázalo k důkladné implementaci správy zabezpečení informací. Cílem 

je zajistit důvěrnost, integritu i dostupnost všech svých dat. Zásady definované v této 

politice se budou vztahovat na všechna fyzická a elektronická informační aktiva, za která 

škola odpovídá. 

Gymnázium se výslovně zavázalo k zachování důvěrnosti, integrity a dostupnosti 

dokumentace a dat, které jsou poskytnuté, vytvořené či vedené třetími stranami dle 

odsouhlasené smlouvou v souladu s požadavky normy ISO 27001. 
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Cíle 

Cílem této politiky je: 

1. Poskytnout rámec pro stanovení vhodné úrovně informační bezpečnosti pro celý 

informační systém gymnázia a ke zmírnění rizik spojených s krádeží, ztrátou, 

zneužitím nebo poškozením systému. 

2. Ujistit se, že uživatelé jsou si vědomi všech současných a relevantních právních 

předpisů České republiky a EU a dodržují tuto legislativu. 

3. Definovat zásady, podle kterých je zabezpečeno fungující a bezpečné informační 

prostředí pro všechny zaměstnance, žáky a další oprávněné uživatele. 

4. Zajistit, aby všichni uživatelé pochopili vlastní odpovědnost za ochranu důvěrnosti 

a integrity dat, se kterými pracují. 

5. Chránit gymnázium před zneužitím svých IT zařízení. 

6. Reagovat na změny na škole podle potřeby a zahájit cyklus neustálého zlepšování. 

Rozsah 

Tato politika platí pro všechny uživatele informačního systému školy, tedy pro všechny 

zaměstnance, žáky, zákonné zástupce i externí dodavatele. 

Politika je platná pro všechna hardwarová i softwarová zařízení školy a všechna mobilní 

zařízení, ze kterých se lze připojit do systému školy.  

Zásady informační bezpečnosti 

Následující zásady informační bezpečnosti poskytují základní požadavky pro řízení 

informační bezpečnosti na gymnáziu. 

1. Informace by měly být klasifikovány podle příslušné úrovně důvěrnosti, integrity 

a dostupnosti (viz kapitola Klasifikace informací) a v souladu s příslušnými 

legislativní, regulační a smluvní požadavky (viz kapitola Právní a regulační 

povinnosti). 

2. Zaměstnanci, kteří mají zvláštní odpovědnost za informace (viz kapitola Role a 

odpovědnosti) musí zajistit klasifikaci těchto informací, musí tyto informace 
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zpracovávat v souladu s jejich klasifikační úrovní a musí dodržovat všechny smluvní 

požadavky, zásady a postupy pro plnění těchto povinností. 

3. Všichni uživatelé, na které se vztahuje tato politika (viz kapitola Rozsah), musí 

zpracovávat informace odpovídajícím způsobem a v souladu s úrovní klasifikace. 

4. Informace by měly být zabezpečené a dostupné osobám s legitimní potřebou přístupu 

v oblasti úrovně klasifikace. Na tomto základě bude přístup k informacím založen na 

pravidlech: nejmenší oprávnění a potřeba vědět. 

5. Informace budou chráněny proti neoprávněnému přístupu a zpracování v souladu 

s úrovní jejich klasifikace. 

6. Porušení této politiky musí být hlášeno (viz kapitoly Dodržování politiky a 

disciplinární postupy a Řízení incidentů). 

7. Tato politika i veškerá opatření informační bezpečnosti, které ji podporují, budou 

pravidelně kontrolovány, včetně využití ročních interních auditů. 

8. Tato politika i veškerá opatření informační bezpečnosti budou posuzovány 

a upravovány prostřednictvím zásad neustálého zlepšování dle PDCA cyklu.  

Právní a regulační povinnosti 

Gymnázium je zodpovědné za respektování a dodržování všech současných českých 

a mezinárodních předpisů a právních předpisů EU, jakož i řadu regulačních a smluvních 

požadavků. 

Shrnutí právních předpisů a regulačních a smluvních závazků, které byly použity pro 

vytvoření obsahu této politiky, je uvedeno v závěrečné části politiky v kapitole Odkaz na 

dokumentaci. 

V souvisejících politikách se podrobně uvedou další platné legislativní požadavky nebo 

se uvedou další podrobnosti o povinnostech vyplývajících z právních předpisů shrnutých 

níže. 

Klasifikace informací 

Následující Tabulka 19Tabulka 20 obsahuje přehled stupňů klasifikace informací, které 

byly přijaty gymnáziem. Tyto klasifikační úrovně jsou základem pro 8 principů 

informační bezpečnosti definovaných v této politice. 
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Tyto stupně utajení zahrnují definice z evropského nařízení GDPR o zvláštních 

kategoriích osobních údajů. 

Podrobné informace o definování stupňů klasifikace informací a poskytování příslušných 

úrovní bezpečnosti a přístupu jsou uvedeny ve Standardu pro klasifikaci dat. Informace 

o vhodných šifrovacích metodách pro zabezpečení důvěrných údajů naleznete v Politice 

o ochraně osobních údajů.  

Úrovně klasifikace pro jednotlivé informace se mohou měnit po celou dobu jejich 

životnosti např.: kvůli navýšení jejich objemu. 

Tabulka 19: Klasifikace dat (vlastní) 

Klasifikace 

dat 
Příklad 

citlivé 

rasový a etnický původ, politický názor, náboženské přesvědčení, 

členství v odborech, fyzické a duševní zdraví, sexuální orientace, 

záznamy z trestního rejstříku. 

tajné 
informace, na základě kterých lze identifikovat určitou osobu: jméno, 

příjmení, adresa, věk, telefonní číslo, fotografie, IP adresa. 

interní Interní korespondence, závěrečné práce žáků, licence 

veřejné 
Roční účetní závěrky, zápisy z výborů, informace dostupné na 

webových stránkách gymnázia. 

Dodavatelé 

Všichni dodavatelé budou dodržovat tuto bezpečnostní politiku gymnázia, nebo budou 

schopni prokázat firemní bezpečnostní politiku poskytující rovnocennou jistotu. Toto 

platí při přístupu nebo zpracování aktiv gymnázia, ať již na místě nebo na dálku a při 

subdodávkách u jiných dodavatelů. 

Dodržování politiky a disciplinární postupy 

Jakékoli narušení bezpečnosti informačního systému gymnázia by mohlo vést k možné 

ztrátě důvěrnosti, integrity a dostupnosti osobních nebo jiných důvěrných údajů 



IX 

 

uložených v tomto informačním systému. Ztráta nebo porušení důvěrnosti osobních údajů 

je porušením GDPR a je v rozporu s Politikou ochrany osobních údajů gymnázia a může 

mít za následek trestní nebo občanskoprávní jednání proti škole. 

Ztráta nebo porušení důvěrnosti smluvně zajištěných informací může vést ke ztrátě 

možnosti podnikání, k finančním sankcím nebo k trestní či občanskoprávní žalobě proti 

gymnáziu. Proto je zásadní, aby se všichni uživatelé informačního systému školy řídili 

Politikou informační bezpečnosti a její podpůrnou a doplňkovou dokumentací. 

Všichni současní zaměstnanci, žáci a další oprávnění uživatelé budou informováni 

o existenci této politiky a o dostupnosti podpůrných politik a standardů. 

Každé narušení bezpečnosti bude řešeno v souladu se všemi příslušnými politikami školy, 

včetně dokumentu o Podmínkách používání IT zařízení na škole a příslušné disciplinární 

politiky. 

Řízení incidentů 

Pokud si je uživatel informačního systému vědom incidentu v oblasti informační 

bezpečnosti, musí tuto skutečnost neprodleně oznámit odpovědnému pracovníkovi: 

CISO.  

Porušení osobních údajů bude následně oznámeno Úřadu pro ochranu osobních údajů 

prostřednictvím odpovědné osoby školy: DPO. 

Podpora politiky 

Byly vyvinuty podpůrné politiky a standardy pro podporu této politiky. Ty jsou 

zveřejňovány společně a jsou dostupné na interním úložišti gymnázia.  

Všichni zaměstnanci, žáci a třetí osoby oprávněné k přístupu k síťovým nebo výpočetním 

zařízením gymnázia jsou povinni seznámit se s těmito podpůrnými dokumenty 

a dodržovat je v pracovním prostředí. 
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Revize a vývoj 

Tuto politiku, stejně jako její podpůrné politiky a standardy, přezkoumá odpovědná osoba 

školy: Správce SAE. Pravidelně je aktualizuje tak, aby zajistila, že zůstávají aktuální 

a platné s ohledem na jakékoli změny práva, organizační politiky nebo smluvní závazky. 

Další pravidla mohou být vytvořena pro konkrétní oblasti. 

Role a odpovědnosti 

Uživatelé infomačního systému 

Všichni zaměstnanci gymnázia, žáci a třetí strany jsou uživateli informačního systému 

gymnázia. To s sebou nese odpovědnost dodržovat tuto politiku a všechny její zásady 

a příslušné právní předpisy, podpůrné politiky a standardy. Nikdo z těchto uživatelů by 

neměl mít přístup k informacím bez příslušného oprávnění a přístupového práva. Nikdo 

z těchto uživatelů by neměl vědomě porušit pravidla této politiky a neměl by umožnit 

ostatním tyto pravidla porušit.  

Ředitel školy 

Ředitel školy je jediná a klíčová odpovědná osoba za porušení práv žáků, studentů, 

zákonných zástupců, zaměstnanců a dalších osob při ochraně osobních údajů.  

DPO – pověřenec pro ochranu dat 

Zodpovídá za politiku ochrany osobních údajů, ochranu údajů a uchovávání záznamů 

gymnázia. Jakékoliv porušení musí nahlásit CISO.  

CISO - Vedoucí bezpečnosti 

Odpovídá za fyzické aspekty bezpečnosti a bude poskytovat odborné poradenství 

s problémy fyzické bezpečnosti pro gymnázium. 

Kontrola dokumentu 

Tato politika je doplněna několika podpůrnými standardy a politikami, které je potřeba 

stejně jako tuto politiku neustále aktualizovat. Přehled těchto podpůrných matriálů je 

v následující Tabulka 20 spolu s odkazy na legislativní dokumentaci, ze které tato politika 

vychází.  
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Odkaz na dokumentaci 

V Tabulka 20 jsou sepsány všechny doprovodné dokumentace této politiky a právní 

dokumenty, ze kterých politika vychází.  

Tabulka 20: Odkazy na dokumentaci (vlastní) 

Název Typ Datum citace 

Slovníček základních pojmů z oblasti informační 

bezpečnosti 

Interní 20.4.2018 

Politika o ochraně osobních údajů Interní 20.4.2018 

Politika personální bezpečnosti Interní 20.4.2018 

Politika fyzické bezpečnosti Interní 20.4.2018 

Politika přístupové bezpečnosti Interní 20.4.2018 

Standard Základní pravidla pro zpracování a výměnu 

informací 

Interní 20.4.2018 

Standard Vývoj a údržba IS Interní 20.4.2018 

Standard Klasifikace dat Interní 20.4.2018 

Standard Podmínky používání IT zařízení Interní 20.4.2018 

Disciplinární politika Interní 20.4.2018 

Standard Role a odpovědnosti Interní 20.4.2018 

Evropské nařízení GDPR Externí 20.4.2018 

Kybernetický zákon č. 205/2017 Sb. Externí 20.4.2018 

Školský zákon č. 561/2004 Sb. Externí 20.4.2018 

Zákon č. 89/2012 Sb. O ochraně osobnosti Externí 20.4.2018 

Historie verzí 

Historie verzí slouží ke kontrole změn bezpečnostní politiky. Je nezbytné každou úpravu 

zdokumentovat. Návrh tabulky pro archivování jednotlivých změn a verzí dokumentu je 

na následující straně, viz Tabulka 21.  
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Tabulka 21: Historie verzí (vlastní) 

Datum Verze Komentář 

20.4.2018 1.1. Prvotní vytvoření dokumentace 

   

   

 

Příloha C: Klasifikace dat 

Návrh tabulky pro klasifikaci dat na gymnáziu se vzhledem k velkému obsahu nachází na 

následující straně (viz Tabulka 22).  
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Tabulka 22: Klasifikace dat na gymnáziu (vlastní) 
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