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KA 4 – dodatečný text k autoevaluaci



KA 1 – A2

•Podpořených osob - 165
(převážně koordinátoři a metodici ICT)

•Vytvořeny zprávy ze stavu infrastruktury 
pro KA4



KA 1 - A3

Podpořeno 76 osob



KA 2

• Minimálně tolik  PP kolik je techniky
• PP musí být v pracovním poměru v době dodání 

techniky, kvůli jejímu využití
• minimálně 3 různé B3 u každého partnera



KA 2



Moderní směry bezpečnostní politiky, licencování a 
ochrany duševního vlastnictví 

• Informační bezpečnost, základní dělení a pojmy
• základní axiomy
• typy bezpečnosti
• systém řízení bezpečnosti

• Autorský zákon, ochrana duševního vlastnictví
• duševní vlastnictví
• princip a rozdělení autorského práva
• autorské právo ve školní a akademické praxi
• druhy software, možnosti užití

• Bezpečný Internet
• autentizace a autorizace
• ochrana dat
• počítačová kriminalita



Základní axiomy
Informační bezpečnost, základní dělení a pojmy

• Data  
- informace

– znalost
– využití (zneužití)

• Ochrana informačních technologií
• Software, hardware, síť, správci…uživatelé, vnější vlivy…

• Informační bezpečnost
• poškozením, zničením, ztrátou, zcizením informací.
• Integrita, dostupnost, důvěrnost
• mezinárodní normou ISO IEC 27001 



Systém řízení bezpečnosti
Informační bezpečnost, integrita



Systém řízení bezpečnosti
Informační bezpečnost, dostupnost

• Dostupnost
• 99,999%

• RTO (Recovery Time Objective) a RPO (Recovery Point 
Objective)



Základní axiomy
Informační bezpečnost, typy bezpečnosti

• Fyzická bezpečnost
• mříže, zámky, trezory…

• Objektová bezpečnost
• kontrola perimetru, zabezpečovací zařízení, infračervené 

kamery…

• Organizační bezpečnost
• ustanovení odpovědnosti a povinnosti jednotlivých 

skupin a osob

• Personální bezpečnost
• pravidla pro styk s informacemi



Základní axiomy
Informační bezpečnost, typy bezpečnosti

• Komunikační (síťová) bezpečnost
• metalická – bezdrátová síť, firewall, IP x MAC filtry, 

rušičky…

• Počítačová bezpečnost
• OS – programy, antivir, antispam … komplexní řešení, 

čipové karty…

• Datová bezpečnost
• Monitoring datových toků, zálohování, sdílení, šifrování, 

bezpečné mazání dat



Základní axiomy
Informační bezpečnost, typy bezpečnosti

• Rizika
• riziko = (hrozba x zranitelnost x možné následky) / opatření

• kvantitativní a kvalitativní analýza

• Opatření
• Organizační, personální, výstavba – nákup zařízení,…..



Ochrana duševního vlastnictví
Autorský zákon, ochrana duševního vlastnictví



Podstata autorského práva
Autorský zákon, princip a rozdělení autorského práva

• Podstatou tohoto práva je dílo samotné

• Autorské právo je postaveno na vlastnickém 
principu

• Autorská práva patří určitému subjektu a to:
• Majiteli

• Vykonavateli autorských práv

• Autorská práva se dělí na:
• Osobnostní práva

• Majetková práva



Podstata autorského práva
Autorský zákon, princip a rozdělení autorského práva

Osobnostní a majetková autorská práva – dualistická 
koncepce

• Práva osobnostní (morální) jsou spojena pouze s 
osobou autora a smrtí autora zanikají (např. právo 
osobovat si autorství, právo udělit svolení ke změně 
či zásahu do díla apod.) - formální zánik smrtí, 
fakticky však nezanikající.

• Práva majetková jsou právy s ekonomickým 
významem (zejména právo dílo užít, resp. udělit 
svolení s jeho užitím). Majetková práva trvají (až na 
zákonem stanovené výjimky) po dobu autorova 
života a 70 let po jeho smrti. Majetková práva jsou 
předmětem dědictví. 



Ochrana autorského práva
Autorský zákon, princip a rozdělení autorského práva



Licenční smlouva
Autorský zákon, princip a rozdělení autorského práva



Omezení autorského zákona
Autorský zákon, princip a rozdělení autorského práva

• Vkládání údajů o třetích osobách (foto, video, text) x 
porušení osobnostních a jiných práv
• V zásadě smějí být fotografie fyzické osoby pořízeny a použity jen 

s jejím svolením

• i děti mohou mít způsobilost vyjádřit souhlas či nesouhlas se 
zveřejněním své fotografie, a to dle stupně jejich rozumové 
úrovně!!

• Svolení fotografované osoby není třeba, použijí-li se fotografie k 
úředním účelům na základě zákona. Avšak i soukromá osoba si 
může pořizovat a vystavovat fotografie bez souhlasu 
fotografovaného, pokud fotografie vznikla pro vědecké a umělecké 
účely či pro tiskové, filmové, rozhlasové a televizní zpravodajství. 



Výuka
Autorský zákon, autorské právo ve školní a akademické praxi

• Užití při výuce - citační licence

• Tvorba učebních materiálů x užití mimo výuku 
(publikace)

• Problém eLearningu - užití při výuce v rámci 
distanční platformy

• Školní projekce, školní produkce



Výuka
Autorský zákon, autorské právo ve školní a akademické praxi

• Plagiátorství - právní pravidla / akademická pravidla

• nejsou jednoznačná kritéria pro citace (nelze je ani vytvořit)

• rozdíl citace bibliografická X autorskoprávní citace

• obecně - přebírat doslovně jen to, kde je zajímavá formulace jako 
taková (jinak přebírat myšlenky, ale formulovat samostatně)

• Zahrnutí školního díla do systémů pro kontrolu plagiátů (vč. 
recipročního) je užitím pro vnitřní potřebu školy

• Uzavírání smluv se studenty - skutečná (svobodná) vůle (!)

• Povinnost vytvořit předpis a zřídit veřejnou databázi

• Databáze - práva školy pouze ve vztahu k databázi (nikoli k dílům)

• Stažení práce s právy 3. osob - možné na základě předpisu, 
individuální odůvodnění, důvody v souladu se smyslem a účelem 
zveřejnění



Autorský zákon, ochrana duševního vlastnictví
Druhy software, možnosti užití

Pomocí softwarové licence dáme uživatelům právo použití software. Bez 
udělení licence je totiž jeho použití nelegální!!
Softwarová licence je smlouvou, která upravuje smluvní vztah mezi 
dodavatelem a uživatelem softwaru.

Rozsah jednotlivých softwarových
licencí v normostranách:



Autorský zákon, ochrana duševního vlastnictví
Druhy software, možnosti užití

Typy softwarových licencí:



Autorský zákon, ochrana duševního vlastnictví
Druhy software, možnosti užití

Adware
Užívání software šířeného pod touto licencí je bezplatné, ale v programu 
se zobrazuje reklama, ze které je jeho vývoj placen. Odstranění reklamy je 
nemožné a ani není v souladu s licencí. Reklama bývá většinou stahována z 
Internetu.

Cardware
Software je možno neomezeně užívat v případě, že autorovi zašlete 
skutečnou pohlednici. Autor si tak zajistí nejen přísun pošty do své 
schránky, ale i přehled o místech, kde se jeho program užívá. Pro tuto 
licenci se nekdy také používá název Postcardware.

Donationware
Zaplacení tohoto software je čistě dobrovolné a pokud máte pocit, že by 
bylo vhodné ocenit kvalitu autorovy práce, můžete zaslat libovolný 
příspěvek na jeho konto.



Autorský zákon, ochrana duševního vlastnictví
Druhy software, možnosti užití

Demo
Program slouží pouze k předvedení schopností daného produktu, ne však k 
jeho plnému nasazení. Je pravděpodobné, že bude nějakým způsobem 
omezena funkčnost produktu, např. ukládání, zobrazování nebo 
zpracování. Často také bývá omezena časově. Zvyklostí bývá označovat 
funkčně omezenou verzi Demo a časově omezenou verzi Trial.

Public Domain
Uvedením této licence se autor vzdává kontroly nad publikovaným 
software - můžete jej volně šířit a používat, ale i měnit či zahrnout do 
svých aplikací. Pozor, neplést s licencí Freeware.

Freeware
Forma distribuce software, která ponechává autorovi autorská práva, ale 
volně zpřístupňuje plně funkční software ostatním bez poplatků. Software 
by neměl být prodáván či šířen za úplatu, nesmí být pozměňován, autor 
může také omezit způsob použití. Autoři poskytují software pod touto 
licencí většinou pro vlastní uspokojení, prosazení pokrokového nápadu či 
prostě pro dobro všech.



Autorský zákon, ochrana duševního vlastnictví
Druhy software, možnosti užití

GNU GPL
GNU General Public License. Software šířený pod licencí GPL je možno 
volně používat, modifikovat i šířit, ale za předpokladu, že tento software 
bude šířen bezplatně (případně za distribuční náklady) s možností získat 
bezplatně zdrojové kódy. Toto opatření se týká nejen samotného softwaru, 
ale i softwaru, který je od něj odvozen. Na produkty šířené pod GPL se 
nevztahuje žádná záruka. Licence je schválená sdružením OSI a plně 
odpovídá Debian Free Software Guidelines.

Trial
Jedná se o komerční software, u kterého je časově omezena určitá funkce 
např. ukládání, tisk apod. Smyslem této licence je umožnit 
potencionálnímu zájemci si vyzkoušet ovladání programu a různých funkci 
před zakoupením plné verze. Zvyklostí bývá označovat časově omezenou 
verzi Trial a verzi omezenou funkčností Demo.



Počítačová kriminalita
Bezpečný Internet - autentizace a autorizace

• Autentizace je proces ověření proklamované identity (totožnosti) subjektu
• Důkaz znalostí - podle toho, co uživatel zná

• Důkaz vlastnictvím - podle toho, co uživatel má

• Důkaz vlastností - podle toho, čím uživatel je

• Důkaz schopností - podle toho, co uživatel umí

• Kombinace předchozích

• Autorizace znamená udělení oprávněných hardwarových a softwarových 
nástrojů i služeb subjektu, kterému jsou po úspěšné autentizaci do systému 
přidělena oprávněnou osobou přístupová práva k systémovým zdrojům

• na omezeních: na určité hodiny v rámci dne, nebo omezení na fyzickou polohu, nebo omezení 
vícenásobného přihlášení jednoho uživatele.

• na povaze služeb: filtrování IP adres, přidělení adresy, přidělení cesty, QoS, řízení šířky 
pásma/řízení toku, VPN, určené porty, apod.

• na schválených úkonech: nastavení systémových složek, práce s vybranými programi, omezené 
operace se soubory a složkami (čtení, zápis, mazání…), apod.

• na přidělení hardwarových prostředků: plný/omezený/žádný přístup k tiskárně, USB portům, 
síťové komunikaci apod. 



• Důkaz znalostí
• uživatelského jména a hesla

• PINu

• pattern

• Sociální inženýrství

• Náhodné prolomení

• Keylogger

• Slovníkové prolomení

• Brute force metoda

• Odchycení mezi cílovými uzly

Prolomení hesla se určuje v důsledku síly hesla. 
Síla hesla je určena jeho délkou a množinou možných znaků.

Bezpečný Internet
Autentizace, důkaz znalostí



Bezpečný Internet
Autentizace, důkaz znalostí

• Výpočet času k prolomení hesla je určen rychlostí počítače při porovnávání 
hesel (100 000/s) a počtem možných variací znaků. 

• Kupříkladu 8 znakové heslo z množiny 95 znaků je 6 634 204 312 890 620 
možných hesel, které se při konstantní rychlosti porovnají za 21 let.



Bezpečný Internet
Autentizace, důkaz znalostí

• Tvorba hesla
• Velká i malá písmena, cislice a spec. znak (,.!/*-) 

• Záměnou: A=4 ,E=3, S=$, I=1, O=0, C=(, Z=7….
Ahoj Cecile - 4h0J(3(1L3

• Generátory hesel

• Vytvoření tzn. Passphrase 

• Zvolíme si snadno zapamatovatelnou větu, či citát, moto,...

• „Nová série hry o diamanty byla super"

• Lze některé slovo nahradit číslem či znakem? Přidat velká písmena

• „N s h o D b S"

• Přidáme znaky (.,?!\_-'[]=\#@\&*)

• "N!shoDbS" hlavní heslo

• Obměnitelné heslo pro různé služby (www.seznam.cz)       

• "N!shoDbS:Sm.cz"  nebo „Sm.cz:N!shoDbS" 



Bezpečný Internet
Autentizace, důkaz vlastnictví

• Důkaz vlastnictví je postaven na skutečnosti, že objekt prokáže, že má něco, 
co jiný nemá, zejména držení určitého předmětu. Tento předmět se v oblasti 
bezpečnosti nazývá token a vlastník jím potvrzuje svou identitu.



Bezpečný Internet
Autentizace, důkaz vlastností

• Důkaz vlastností je postaven zejména na skutečnosti, že objekt prokáže, 
že má vlastnost, kterou jiný nemá. Každý člověk má totiž specifické 
vlastnosti jako:
• chování či hlas (způsob psaní, chůze, mluvy…)

• makroskopické vlastnosti (tvář, postava, chodidlo…)

• mikroskopické vlastnosti (otisky prstů, DNA, sítnice, duhovka…)



Bezpečný Internet
1. autentizace, důkaz schopností

• Důkaz schopností je postaven zejména na skutečnosti, že objekt 
prokáže, že má schopnost, kterou jiný nemá. Je postaven zejména na 
stanovení validních výsledků:
• správně odpovědět na náhodně vygenerované kontrolní dotazy

• opsání správné posloupnosti písmen a čísel

• správné seřazení obrázků



Moderní směry cloudového řešení 

• Objasnění základních pojmů spojených s 
probíraným tématem

• Možnosti služeb Google Docs a Office 365

• Automatické zálohování a sdílení dokumentů 
pomocí Google Drive, Drop Box nebo One Drive

• Problematika bezpečnosti a ochrany dat ve 
sdílených uložištích



Definice základních pojmů kurzu
Objasnění základních pojmů spojených s probíraným tématem

• Cloud
• Poskytování a centralizace datových uložišť, sdílení 

datových procesů a online přístup k počítačové službě.

• IT/ICT
• Odvětví zabývající se funkčností počítačů a zároveň jde o 

souhrnné označení pro tyto technologie.
• Zahrnuje veškeré technologie používané pro komunikaci 

a práci s informacemi

• Server
• Počítač poskytující ostatním určité služby, nebo program, 

který tyto služby realizuje



Definice základních pojmů kurzu
Objasnění základních pojmů spojených s probíraným tématem

• Broadbrand
• Vysokorychlostní připojení do sítě/Internetu.

• Šifrování
• Nauka o metodách utajování smyslu zpráv převodem do 

podoby, která je čitelná jen se speciální znalostí. 

• Záloha
• Kopie dat uložená na odlišném uložišti

• Archivace
• Dlouhodobé uchování dat neurčených k operativnímu použití

• Synchronizace uložiště
• Proces kopie stavu uložišť



Automatické zálohování dat - DropBox
Automatické zálohování a sdílení dokumentů pomocí Google Drive, Drop Box nebo 
One Drive

http://www.dropbox.com

http://www.dropbox.com/


Automatické zálohování dat - DropBox
Automatické zálohování a sdílení dokumentů pomocí Google Drive, Drop Box nebo 
One Drive



Automatické zálohování dat - DropBox
Automatické zálohování a sdílení dokumentů pomocí Google Drive, Drop Box nebo 
One Drive

http://www.dropbox.com

http://www.dropbox.com/


Automatické zálohování dat - DropBox
Automatické zálohování a sdílení dokumentů pomocí Google Drive, Drop Box nebo 
One Drive

http://www.dropbox.com

http://www.dropbox.com/


Automatické zálohování dat - DropBox
Automatické zálohování a sdílení dokumentů pomocí Google Drive, Drop Box nebo 
One Drive

http://www.dropbox.com

http://www.dropbox.com/


Automatické zálohování dat - DropBox
Automatické zálohování a sdílení dokumentů pomocí Google Drive, Drop Box nebo 
One Drive



Automatické zálohování dat – Google drive
Automatické zálohování a sdílení dokumentů pomocí Google Drive, Drop Box nebo 
One Drive

http://drive.google.com

http://drive.google.com/


Automatické zálohování dat – Google drive
Automatické zálohování a sdílení dokumentů pomocí Google Drive, Drop Box nebo 
One Drive



Automatické zálohování dat – One drive
Automatické zálohování a sdílení dokumentů pomocí Google Drive, Drop Box nebo 
One Drive

http://onedrive.live.com

http://onedrive.live.com/


Automatické zálohování dat – One drive
Automatické zálohování a sdílení dokumentů pomocí Google Drive, Drop Box nebo 
One Drive


