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0. Úvod
Tyto osnovy slouží učitelům v oboru Řízení Informační Bezpečnosti jako příručka k
organizování kurzu Řízení Informační Bezpečnosti, zaměřenému na majitele/řídící
pracovníky a zaměstnance malých a středně velkých podniků (SME)1. Je navržen
za účelem poskytnutí nápadů a jako dobrý vzor praktických příkladů. Organizace
samotného kurzu bude nicméně vyžadovat přizpůsobení a úpravu uvedené
struktury a konceptu dle individuálních potřeb. Pokud účastníci vyžadují vice
individuální přístup, nebo některé z uvedených lekcí jsou pro studenty zajímavější,
než ostatní, je na učiteli, aby si určil priority dle potřeb cílové skupiny.
Tyto osnovy se skládají z pěti hlavních stavebních částí:
1. v popisu kurzu (kapitola 1) se nachází přehled hlavních výukových cílů
semináře;
2. makro plánování semináře (kapitola 2) zahrnuje podrobnosti 3 výukových
úrovní, kterých lze dosáhnout, výukové cíle pro každou úroveň a navíc
doporučení, jak rozdělit obsah učiva mezi online a prezenční výuku;
3. popis předpokládaných požadavků na cílové skupiny dle úrovně výuky a
podmínek ohledně prostředí výuky (kapitola 3);
4. popis a odůvodnění postupů, které jsou použity během výuky (kapitola 4);
5. návrh a příklad pro organizaci přístupu ke smíšené výuce (kapitola 5).

0. Popis kurzu
Cílem tohoto kurzu je podpora majitelů nebo vedoucích pracovníků malých a
středně velkých podniků v plánování a implementaci odpovídajícího konceptu
informační bezpečnosti. Během tohoto kurzu získá cílová skupina základní
pochopení a znalosti ohledně informační bezpečnosti, jejich požadavků a právního
rámce, strategického a organizačního přístupu a praktických opatření. Aby se
naplnily rozdílné požadavky a potřeby u každé firmy, je tento kurz rozdělen do 3
Úrovní:
Úroveň 1: Všeobecná
Úroveň 2: Středně pokročilá
Úroveň 3: Pokročilá
Po absolvování Úrovně 1 budou mít účastníci obecné znalosti o tom, co je Řízení
Informační Bezpečnosti a proč je pro firmy důležité.
Úroveň 2 poskytne účastníkům přehled některých opatření, která je dobré
podniknout.
Účastníci, kteří dokončí Úroveň 3, budou dostatečně vzdělaní na to, aby mohli ve
své společnosti zastávat úlohu Správce Informační Bezpečnosti.
Hlavní charakteristiky profilu Správce Informační Bezpečnosti lze shrnout
následujícím způsobem:
schopnost co nejvíce a co nejlépe předcházet
odhodlání a efektivní činění rozhodnutí
oboustranná komunikace (směrem nahoru a dolů)
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schopnost řídit a zadávat úkoly zaměstnancům
schopnost identifikovat a odhalovat slabá místa
schopnost týmové práce
aktivní zapojení v obchodních problémech, jako flexibilní a inovativní
funkce, kterou se rozumí neustále lepší integrace na podporu obchodu
přijmutí role “služebníka” a ne překážky
silná orientace na anomálie, které jsou jim nahlášeny
důslednost a nestrannost v měření výsledků
hlavní role v programech na školení bezpečnosti a komunikace
Správce Informační Bezpečnosti by měl být schopen:
1. pochopit základní koncept informační bezpečnosti a její důležitosti pro
SME;
2. informovat o “výhodách bezpečnosti” ve společnosti, zlepšovat porozumění
a znalosti bezpečnosti prostřednictvím konkrétních “obchodních a
komunikačních” aktivit;
3. zajistit, že význam lidské složky je udržován v bezpečnostním procesu,
podporovat strukturované školící plány, aby rozdílné profesní rodiny
pracovaly v bezpečí;
4. podrobně analyzovat všeobecnou “skutečnou” obchodní situaci k tomu, aby
získal přehled celého rozvržení použité organizační struktury a
technologického stavu;
5. znát ICT, které společnost používá, a rozdílné druhy různých útoků;
6. odhalit potenciální rizika a nejvhodnější opatření k jejich odvrácení, to vše v
rámci zákonných omezení a možností;
7. připravit organizaci na řešení a řízení krizových situací a možných
následných problémů;
8. spravovat plán pro zachování obchodu k odstranění škod a pokračování
obchodní činnosti po útoku.
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1. Makro Plánování
Za účelem uvedení do kontextu je výukový proces rozdělen do třech hlavních
oblastí působnosti: Plánování, Vykonávaní a Správa konceptu řízení informační
bezpečnosti. Oblasti působnosti následují v jejich celkové obsahové struktuře,
pedagogickém konceptu takzvané “dokončené akce”, kterou se rozumí kruh,
složený z následujících kroků: informování, plánování, rozhodování, vykonávání,
kontrola a vyhodnocování.

Obraz 1: Oblasti Akce a Dokončené Akce

1.1. Oblasti praxe
Plán – Plánování/Rozhodování – Analýza požadavků na informační
bezpečnost a návrh konceptu informační bezpečnosti (informování, plánování,
rozhodování)
Řízení – Operační sub-proces – poskytování, zajišťování a udržování
nezbytných opatření, infrastruktury, know-how (řízení/vykonávání)
Správa – optimalizace, kontrola, monitoring a obchodní procesy – testování,
vyhodnocování, přizpůsobování, optimalizace opatření, vývoj nouzových plánů
(řízení, vyhodnocování)
1.2. Výukové úrovně
Seminář je rozdělen do třech výukových úrovní: všeobecné, středně pokročilé a
pokročilé, které se vyučují online a prezenčně. Vymezené množství výukových
lekcí na úroveň a jejich rozdělení na online a prezenční výuku je nutno brát pouze
jako doporučení.
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Úroveň 1: Všeobecná
Cílová skupina: Všeobecná úroveň je zaměřena na majitele/řídící pracovníky a
zaměstnance malých a středně velkých podniků.
Cíl / Výsledek: Hlavním cílem je zvýšit povědomí o Řízení Informační Bezpečnosti
a poskytnout praktické znalosti a dovednosti k tomu, jak brát ohled na informační
bezpečnost v běžném provozu. Všeobecná úroveň se skládá z Plánu a Řízení a
obsahuje 15 lekcí.
Úroveň 2: Středně pokročilí
Cílová skupina: Středně pokročilá úroveň je zaměřena na majitele a vedoucí
pracovníky malých a středně velkých podniků, kteří zodpovídají za organizaci
Řízení Informační Bezpečnosti a jsou pověření rozhodováním.
Cíl / Výsledek: Pro středně pokročilou úroveň nejsou potřeba žádné předchozí
znalosti informační bezpečnosti a ICT. Cílem středně pokročilé úrovně je naučit
účastníky plánovat a organizovat informační bezpečnost v úzké spolupráci s
externími odborníky. Středně pokročilá úroveň poskytuje hlubší porozumění Plánu
a Řízení a skládá se z 15 lekcí.
Úroveň 3: Pokročilí:
Cílová skupina: Pokročilá úroveň je zaměřena na majitele/vedoucí pracovníky
malých a středně velkých podniků, kteří již disponují předchozími znalostmi ICT a
základů informační bezpečnosti odpovídajícím Úrovni 1 a 2.
Cíl / Výsledek: Cílem pokročilé úrovně je naučit účastníky samostatně organizovat
a implementovat jednotlivá opatření informační bezpečnosti, přinejmenším ve
značné míře. Pokročilá úroveň poskytuje hlubší porozumění Správy a skládá se z
10 lekcí.
Následující tabulka sumarizuje a znázorňuje strukturu výukových úrovní a
rozložení lekcí pro online a prezenční výuku.

Obraz 2: Struktura výukových úrovní

5

INSEMOT SME – IS-Manager Osnovy Verze 2.0

1.3. Systematická struktura pro každou oblast činnosti
Makro plánování je popsáno v následující tabulce a poskytuje následující
informace:
vymezenou výukovou úroveň,
oblast praxe a vymezený počet lekcí,
názvy jednotlivých lekcí,
dobu trvání každé části, kde 1 lekce odpovídá 45 minutám,
dosažené kompetence skrze dané lekce,
návrhy obsahu učiva vhodného ke zvyšování daných kompetencí,
návrhy na rozdělení učiva na online a prezenční
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Úroveň 1: Všeobecná
Plán (10 Lekcí)
Oblast činnosti
Výuková lekce

Kompetence

Informování –

Účastníci chápou nezbytnost
implementace informační
bezpečnosti v jejich
společnosti.

Porozumění nezbytnosti
informační bezpečnosti
2 Lekce

Jsou si vědomi potenciálních
rizik vyplývajících ze
zanedbávání informační
bezpečnosti.
Účastníci si uvědomují právní
požadavky a náležitosti, stejně
tak jako možné sankce.

Informování –
Třídění a vyhodnocení
informační bezpečnosti vlastní
společnosti

Mají přehled v příslušných
pravidlech a vyhláškách na
národní úrovni.
Účastníci znají příslušné ICT
rozhraní informačního majetku.

Obsah učiva - prezenčně

Obsah učiva - online

INSEMOT Modul 1 – Front
Možná rizika
Office
Možné následky
zanedbávání informační
bezpečnosti
Příslušná pravidla, vyhlášky
a standardy, stejně jako
spojené sankce
Techniky a způsoby k
udržování aktuálních
informací (zpravodaj, RSS
kanály)

Analýza rizik
Identifikace EDP rozhraní
příslušných obchodních
procesů
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Analýza rizik
1 Lekce
Plánování –
Definování strategických cílů
informační bezpečnosti
1 Lekce

Plánování –
Přehled informační
bezpečnosti – na systémové
úrovni

Účastníci jsou schopni
definovat strategické cíle
implementace informační
bezpečnosti
Účastníci jsou schopni
definovat kriteria pro měření
výsledků.

Cvičení ze SMART cílů
informační bezpečnosti
Jak definovat SMART cíle
ABC – přidělování priorit
cílům
Definování cílu za uvážení
základů informační
bezpečnosti

INSEMOT Module 3 – Back
Office

Účastníci jsou schopni
přidělování priorit jednotlivým
cílům.
Účastníci si jsou vědomi
opatření na pracovišti
souvisejícími s informační
bezpečností a jsou schopni je
implementovat.

Praktická opatření informační
INSEMOT Modul 1 – Front
bezpečnosti
Office
Jak vytvořit bezpečné heslo INSEMOT Modul 4 – IT- Room
Jak nakonfigurovat spořič
obrazovky

2 Lekce
Plánování –
Přehled informační
bezpečnosti – na
technologické úrovni
2 Lekce
Plánování –

Účastníci získají přehled
důležitých opatření pro
informační bezpečnost na
síťové a internetové úrovni

Účastníci rozumí důležitosti

Bezpečné použití
internetového prohlížeče
Bezpečné použití
internetu
Zabezpečení emailu
Definice požadavků, např.

INSEMOT Modul 4 – IT- Room

INSEMOT Modul 1 – Front
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Přehled informační
bezpečnosti – z lidského
hlediska
2 Lekce
Konec modulu / Zkouška

lidského faktoru v kontextu
informační bezpečnosti.

ohledně pracoviště.

Office
INSEMOT Modul 2 – Back
Office

Účastníci vypracují přehled
opatření informační
bezpečnosti, včetně
implementace, plánování,
metod a odůvodnění svých
rozhodnutí s ohledem na
informační zařízení
společnosti, požadavky na
údržbu obchodních aktivit v
poměru cena-účinnost.
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Řízení (5 Lekcí)
Oblast činnosti
Výuková lekce

Kompetence

Vykonávání –

Účastníci mají přehled aktuální
bezpečnostní technologie, jako
například autentizace a
způsoby šifrování.

Současná technologie
informační bezpečnosti a
její funkce

INSEMOT Modul 1 – Front
Office
INSEMOT Modul 4 – IT Room

Účastníci si uvědomují
opatření, která je nutno
podniknout v případě ztráty
dat, výpadku systému nebo
jiných problémů, které vedou
ke včasnému obnovení
obchodní činnosti.

Důvod a zamýšlené využití
nouzových konceptů
Požadavky na
bezpečnostní opatření
Požadavky na zálohu dat

INSEMOT Modul 3 – IS Office
INSEMOT Modul 4 – IT Room

Interval podpory
Aktualizace

INSEMOT Modul 4 – IT Room

Výběr opatření a
vyhodnocení přínosů a
negativ

INSEMOT Modul 3 – IS Office

Vysvětlení předpokladů pro
implementaci
1 Lekce
Vykonávání –
Navržení nouzového konceptu
a záložních opatření
1 Lekce
Vykonávání –
Podpora a údržba
1 Lekce
Vykonávání –
Implementace kontrolních
opatření

Účastníci mají celkový přehled
kontrolních mechanizmů a jsou
mezi nimi schopni rozlišovat.

Obsah učiva - prezenčně

Obsah učiva - online

1 Lekce
10

INSEMOT SME – IS-Manager Osnovy Verze 2.0

Vykonávání –
Implementace zkoušek
1 Lekce
Konec modulu / Zkouška

Účastníci jsou si vědomi
zkoušek vhodných k
vyhodnocení efektivity opatření
informační bezpečnosti.

Jak reagovat na měnící se
bezpečnostní požadavky

Návrh přehledu kritérií pro
implementaci informační
bezpečnosti ve své vlastní
společnosti. Identifikace a
popis obzvláště citlivého
majetku.
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Úroveň 2: Středně pokročilí
Plánování (10 Lekcí)
Oblast činnosti
Výuková lekce

Kompetence

Informování –

Mají přehled v příslušných
pravidlech a vyhláškách na
mezinárodní úrovni.

Porozumění nezbytnosti
informační bezpečnosti
1 Lekce
Informování –
Rozpoznání a vyhodnocení
potřeb informační bezpečnosti
pro vlastní společnost.
Analýza rizik.
2 Lekce

Plánování –
Přehled informační
bezpečnosti – na systémové
úrovni

Účastníci jsou schopni
identifikovat informační
majetek a základní obchodní
procesy a rozpoznat a
vyhodnotit je s ohledem na
jejich důležitost v udržování
obchodní činnosti a
konkurenceschopnosti.
Účastníci jsou schopni
odhadnout a vyčíslit rozsah
potenciální ztráty, nebo škod.
Účastníci znají bezpečnostní
opatření integrovaná na
systémové úrovni a jsou
schopni je měnit a
konfigurovat.

Obsah učiva - prezenčně

Obsah učiva - online

INSEMOT Modul 1 – Front
Office
INSEMOT Modul 3 – IS Office

Analýza rizik
ABC – stanovení priorit
obchodních procesů a
informačního majetku
Zjištění času zbývajícího k
činnosti v případě výpadku
ICT, nebo ztráty dat.
Vyjmenování a odhad
potenciální ztráty.

INSEMOT Modul 2 – Back
Office

Praktická opatření informační
bezpečnosti
Jak nakonfigurovat
operační systém.

INSEMOT Modul 4 – IT Room
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2 Lekce

Plánování –

Účastníci mají přehled ICT
řešení vhodných pro doplnění
systému na základě
bezpečnostních opatření.
Účastníci rozumí principu role
uživatele.
Uživatelé rozumí principům
síťové bezpečnosti.

Detekce Malware
Role uživatelů, jejich práva
a povinnosti
ICT řešení pro informační
bezpečnost

Firewall

INSEMOT Modul 4 – IT Room

Definování pravidel a
vyhlášek, sankcí a jak je
dát na vědomí.
Opatření vedoucí ke
zvýšení povědomí a
motivaci zaměstnanců na
informační bezpečnosti
Porozumění potřeby
školení zaměstnanců
Výpočet ceny jednotlivých
opatření informační
bezpečnosti
Předpokládaný účinek
jednotlivých opatření
informační bezpečnosti.
Odhad potenciálních

INSEMOT Modul 2 – Back
Office

Přehled informační
bezpečnosti – na
technologické úrovni
2 Lekce
Plánování –
Přehled informační
bezpečnosti – z lidského
hlediska

Účastníci jsou si vědomi
opatření vhodných pro
doplnění technických řešení
informační bezpečnosti, jako je
například interní komunikace,
dobrý příklad, odměny.

1 Lekce

Rozhodování –
Stanovení poměru cenaúčinnost.
2 Lekce

Účastníci jsou schopni vyčíslit
poměr cena-účinnost
jednotlivých opatření
informační bezpečnosti a jsou
schopni se rozhodovat, jaká
opatření budou
implementována.

INSEMOT Modul 2 – Back
Office
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finančních rizik ze škod,
nebo ztrát na informačním
majetku a porovnání s
náklady na opatření
informační bezpečnosti.
Konec modulu / Zkouška

Účastníci vypracují přehled
opatření informační
bezpečnosti, včetně
implementace, plánování,
metod a odůvodnění svých
rozhodnutí s ohledem na
informační zařízení
společnosti, požadavky na
údržbu obchodních aktivit v
poměru cena-účinnost.

Řízení (5 Lekcí)
Oblast činnosti
Výuková lekce

Kompetence

Vykonávání –

Účastníci jsou schopni
aktivovat různé systémy pro
reporting.

Pracovní principy a funkce
operačních systémů.

INSEMOT Modul 4 – IT Room

Účastníci jsou schopni stanovit
vhodná opatření pro svoji

Plán zajištění obchodní

INSEMOT Modul 3 – IS Office

Vysvětlení předpokladů pro
implementaci
1 Lekce
Vykonávání –

Obsah učiva - prezenčně

Obsah učiva - online
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Navržení nouzového konceptu
a záložních opatření
2 Lekce
Vykonávání –
Podpora a údržba

vlastní společnost.

činnosti.

Účastníci rozumí požadavkům
na účinnou a efektivní správu
podpory a údržby informační
bezpečnosti.

Interval podpory
Aktualizace

INSEMOT Modul 3 – IS Room
INSEMOT Modul 4 – IT Room

Stanovení kontrolních
intervalů
Stanovení kontrolních
kritérií

INSEMOT Modul 3 – IS Office

1 Lekce

Vykonávání –
Implementace kontrolních
opatření
Vykonávání –
Spolupráce s odborníky

Účastníci jsou schopni
vyvinout vhodný koncept
správy a implementovat ho.
Účastníci jsou schopni
definovat kritéria pro kontrolu
činnosti opatření informační
bezpečnosti.
Účastníci jsou schopni stanovit
v jakém rozsahu a na jakých
věcech je nutná spolupráce s
externími odborníky.

1 Lekce

Konec modulu / Zkouška

Účastníci jsou schopni vyhlásit
výběrové řízení na externí
odbornou činnost a porovnat
jednotlivé nabídky.
Vypracování přehledu kritérií
pro implementaci informační
bezpečnosti ve vlastní
společnosti a popis obzvláště
citlivého majetku.

15

INSEMOT SME – IS-Manager Osnovy Verze 2.0

Úroveň 3: Pokročilí
Správa (10 Lekcí)
Oblast činnosti
Výuková lekce

Kontrola –
Dokumentace opatření
informační bezpečnosti
1 Lekce
Kontrola –
Rozpoznání potřeb na školení
zaměstnanců
2 Lekce

Kontrola–
Aktualizace právních základů
informační bezpečnosti

Kompetence

Účastníci si uvědomují
nezbytnost vedení
dokumentace k opatřením
informační bezpečnosti.
Účastníci znají a rozumí
požadavkům na takovou
dokumentaci.
Účastníci chápou a vědí, proč
a kdy nejčastěji vzniknou
potřeby na školení.
Jsou schopni stanovit
požadavky na vhodné školení
společně se svými
zaměstnanci. Účastníci vědí,
kde najít informace anebo
konzultaci ohledně kvalifikace.
Účastníci znají zdroje, kde
získat informace ohledně
nových právních opatření.

Obsah učiva - prezenčně

Obsah učiva - online

Použití a účely
dokumentace
Požadavky na technickou
dokumentaci
Intervaly aktualizace

INSEMOT Modul 3 – IS Office

Metody pro stanovaní
současných potřeb školení
Informační zdroje a
konzultace ohledně
kvalifikace správy
informační bezpečnosti

INSEMOT Modul 2 – Back
Office
INSEMOT Modul 3 – IS Office

Informační zdroje a právní
podklady ohledně správy
informační bezpečnosti
16
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1 Lekce

Vyhodnocování –
Vyhodnocení a nastavení
strategického konceptu správy
informační bezpečnosti
2 Lekce
Vyhodnocování –
Zaměření na budoucnost
2 Lekce

Vyhodnocování –
Audity/Řízení kvality
2 Lekce

Účastníci jsou schopni
vyhodnotit implementovaná
opatření informační
bezpečnosti s ohledem na
právní změny a odpovídajícím
způsobem je upravit.
Účastníci jsou schopni nastavit
strategický koncept správy
informační bezpečnosti s
ohledem na změny
obchodních procesů,
rámcových technických
podmínek, nebo právní
požadavky.
Účastníci jsou schopni stanovit
a vyhodnotit potenciální dopad
technologické evoluce a
dalších inovací na obchodní
procesy a organizaci.
Účastníci jsou schopni
vypracovat návrh na změnu
správy ve středně dlouhém
časovém horizontu.
Účastníci jsou schopni
zhodnotit účinnost nástrojů na
řízení informační bezpečnosti.
Účastníci chápou použití a účel
auditů a jsou schopni stanovit

Principy strategické správy INSEMOT Modul 3 – IS Office
informační bezpečnosti
Intervaly pro vyhodnocení a
úpravy strategie informační
bezpečnosti
PDCA metoda
Současné trendy, např.
mobilní práce, technologie
cloud
Možné problémy v průběhu
implementace nových
trendů
Jak se rozhodnout, které
trendy následovat
Použití a účel auditů
Informační hodnota
certifikátů
Požadavky na audity
Právní základy
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informační hodnotu certifikátu.

Konec modulu / Zkouška

Účastníci znají kritéria, na
která dávat pozor během
schvalování auditů.
Zpětný pohled na řízení
informační bezpečnosti,
nouzový plán a opatření k
aktualizaci/optimalizaci
strategie informační
bezpečnosti a činnosti.
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2. Vstupní požadavky a podmínky
2.1. Vstupní požadavky na účastníky
Popis předpokládaných vstupních předpokladů je definován následujícím
způsobem, přičemž se bere ohled na jakékoliv vlastnosti cílové skupiny, které
mohou ovlivnit – ať už pozitivně, či negativně – výukový proces. Žádáme tedy
každého vyučujícího, používajícího tyto osnovy, aby odpovídajícím způsobem
upravil specifikace cílové skupiny, je li to nezbytné.
Všeobecná úroveň:
majitel/vedoucí pracovníci/spolupracující partneři
zaměstnanci
žádné předchozí znalosti informační bezpečnosti
základní ICT dovednosti/základní znalosti využití ICT
muži a ženy
různorodé věkové složení – u mladších lze očekávat více pokročilé ICT
dovednosti
různé úrovně vzdělání/vyučení/schopných pracovníků/akademického
vzdělání/řemeslný mistr etc.
účastníci jsou obvykle zaměstnáni/pracující na plný úvazek
Středně pokročilá úroveň:
majitel/vedoucí pracovníci/spolupracující partneři
základní ICT dovednosti/základní znalosti využití ICT
muži a ženy
různorodé věkové složení – u mladších lze očekávat více pokročilé ICT
dovednosti
různé úrovně vzdělání/vyučení/schopných pracovníků/akademického
vzdělání/ řemeslný mistr etc.
účastníci jsou obvykle zaměstnáni/pracující na plný úvazek
vstupním předpokladem jsou výsledky studia všeobecné úrovně
Pokročilá úroveň:
majitel/vedoucí pracovníci/spolupracující partneři
základní až středně pokročilé znalosti informační bezpečnosti
Středně pokročilé až pokročilé ICT dovednosti/středně pokročilé až
pokročilé znalosti využití a správy ICT, správy sítě etc.
muži a ženy
různorodé věkové složení – u mladších lze očekávat více pokročilé ICT
dovednosti
různé úrovně vzdělání/vyučení/schopných pracovníků/akademického
vzdělání/ řemeslný mistr etc.
účastníci jsou obvykle zaměstnáni/pracující na plný úvazek
vstupním předpokladem jsou výsledky studia středně pokročilé úrovně
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2.2. Rámcové podmínky
Prostředí pro výuku je popsáno s ohledem na všechny podmínky, které mohou mít
vliv – ať už pozitivní, či negativní – na výukový proces, respektive vyjadřuje to, co
je třeba k podpoře buďto prezenčního, nebo online studia. Následující aspekty
mají čistě informační hodnotu a vyžadují přizpůsobení daným podmínkám.
Minimální počet účastníků = 7-10
požadavky na výuku ve třídách (zařízení výukového centra):
o obvyklé uspořádání pro semináře (např. dataprojektor, notebook,
internetové připojení, flip chart, metaplan materiály);
o místnost na skupinovou práci
požadavky na online výuku (účastníky):
o PC nebo laptop se stálým připojením k internet, aktuální internetový
prohlížeč,
Požadavky na online výuku (učitel):
o tutor
o nápověda
různorodé struktury podnikových ICT = individuální požadavky na koncept
informační bezpečnosti
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3. Použitá metodologie
Postupy použité během semináře budou podporovat studenty v budování a
rozšiřování následujících dovedností:
schopnost analyzovat současnou situaci v organizaci
schopnost rozpoznat potřeby a možnosti pro optimalizaci
schopnost identifikovat potřeby pro školení a konzultace
schopnost definovat požadavky ohledně informační bezpečnosti
kontrola a monitoring zavedených řešení a procesů, schopnost rozpoznat
potřebu jednat
procesy dokumentace
Následující příklady postupů mohou být využity ve třídě v souladu s ustanovením
vhodných metodologických dovedností a jako podpora k popsaným výukovým
cílům:
Meta Plan
Myšlenková mapa
Schéma Příčiny a Následku (Ishikawůw diagram)
4pólová metoda
Metoda PDCA dle normy ISO
Interakce s rozdělenými rolemi (role playing)
“virtuální” společnost s nedostatky ve správě informační bezpečnosti
další
3.1. Příprava na samostudium
Protože každý student není obeznámen s prostředím online výuky, respektive
samostatného studia, může být nezbytné poskytnout studentům podporu.
Následující opatření slouží jako doporučení v tomto ohledu.
organizovat lekce podle stupně “dokončené akce” (informování, plánování,
rozhodování, vykonávání, monitorování, vyhodnocování)
vytyčit tematické priority pro konzultace se studijní skupinou
poskytnout výukové strategie podporující a rozvíjející zpětný pohled a
analýzu chování při výuce v minulosti
poskytnout postupy, podle kterých lze zjistit potřeby na výuku (svoji vlastní
a ostatních, jako třeba zaměstnanců)
Dostatečný časový harmonogram pro rozbor jednotlivých témat/modulů
Rozličné způsoby a podoby sociální interakce (např. individuální studium,
týmovou práci, techniky na rozvoj kreativity, strukturované a organizační
metody, analytické metody, rozhodovací nástroje)
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3.2. Řízení účastníků
Jelikož je tento kurz navržen pro cílovou skupinu s všeobecnými pracovními
zkušenostmi, je zapotřebí navázat na ně ve výukovém plánu. To lze udělat
například následujícím způsobem:
vyzvednutí a aktivní zapojení vstupních předpokladů a znalostí účastníků
zvážení individuálních operačních procesů a struktur rozdílných společností
použití vhodných příkladů a analogií
3.3. Dohoda na cílech s účastníky
Pro navázání na předchozí zkušenosti a schopnosti je dále užitečnou metodou
také dohoda na cílech výuky na začátku kurzu:
zjistit potřeby a očekávání účastníků od semináře
písemně se dohodnout, která témata mohou být probrána a která ne
stanovit účastníky očekávaný vstup
ujasnit si požadavky na podporu
ustanovit a odsouhlasit všeobecná pravidla pro společnou práci
3.4. Rozvržení aktivit
Jelikož studenti by měli být nastartováni a podpořeni k samostudiu, pomůže
následující rozložení aktivit mezi studentem a učitelem:
učitel plánuje a připravuje hodiny, vybírá metody, poskytuje materiály,
prostředky a definované úkoly
učitel by se neměl chovat jako přednášející; základní informace by měly být
primárně distribuovány přes internet spolu s testy a cvičeními pro zajištění
pokroků v samostudiu; prezenční výuka by měla být hlavně využita pro
praktické předvedení předtím nabytých informací a pro komplexnější
cvičení, zajišťující schopnost použít nově nabyté znalosti v nových situacích
učitel usměrňuje výukový proces, např. sleduje, poskytuje podporu a
pomoc, pokud je třeba
student je aktivně zapojen ve výukovém procesu za použití poskytnutých
prostředků, materiálů a studijních úkolů
3.5. Očekávané problémy při studiu
Kvůli různorodosti studijních skupin a rozdílným vstupním předpokladům každého
účastníka je nutno počítat s výskytem problémů při studiu. Dle témat kurzu budou
zdrojem problémů pravděpodobně následující aspekty:
ICT dovednosti
Právní problémy
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Různorodé předpoklady účastníků
Účastnící nejspíše nebudou ochotni popsat problémy informační
bezpečnosti svých vlastních společností
3.6. Vyhodnocení a příprava zkoušek
Jelikož účelem těchto osnov je poskytnout situované a prakticky orientované
školení, vyhodnocení a zkoušky – pokud se použijí – by měly zohledňovat tento
přístup.
otázky na porozumění nově nabytým znalostem, jako například více
možností (např. částí WBT)
Přenos znalostí/aplikace znalostí ve změněném kontextu (např. jako
součást instrukcí třídě)
aplikování znalostí v komplexních projektech, jako například návrh
bezpečnostního konceptu pro společnost jako závěrečný modul
prezentaci a diskuzi nad výsledky před učiteli/skupinou
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4. Smíšená výuka
Kurz je naplánován jako takzvaná smíšená výuka, což znamená, že některé lekce
budou vyučovány prezenčně a některé online.
Současné osnovy byly navrženy způsobem, kdy bude zhruba 1/3 výuky (16 lekcí)
vyučováno prezenčně a 2/3 (24 lekcí) online. Následující obrázek znázorňuje
doporučení, jak takovou výuku organizovat. Tato struktura není povinná, ale slouží
jako příklad, či pomůcka.

Obraz 3: Řešení Smíšené Výuky
S ohledem na rozdílné potřeby a očekávání cílové skupiny je možné rozdílné
rozdělení online a prezenčních lekcí.
Protože účastníci nemusí být obeznámeni se smíšenou výukou obecně, obzvláště
e-learningem, je doporučeno začít úvodním setkáním, během kterého bude obojí
představeno a vysvětleno. Úvodní setkání je rovněž pro účastníky a vyučující
příležitostí, jak se navzájem seznámit. Čas nezbytný na úvodní setkání není
zahrnut v naplánovaných 40 výukových lekcích.
Na konci každé úrovně je doporučeno udělat test ke zjištění, že cíle výuky byly
účastníky splněny. Tyto testy rovněž mohou sloužit jako podklad pro certifikát. Čas
vyhrazený na testy rovněž není zahrnut v naplánovaných 40 výukových lekcích.
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