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Výzva k nabídce příspěvků pro XXIII. ročník IS2 2022 
 

Termín a místo: 8. - 9.6.2022 (alternativně 1.-2.6.2022), Praha 
 

Název: „(NE)ZVLADNUTÁ DIGITALIZACE …a co člověk?“ 

Všeobecné informace 

IS2 (Information Security Summit) je prestižní mezinárodní konference o kyberbezpečnosti.  XXIII. 

ročník IS2 nese název „(NE)ZVLADNUTÁ DIGITALIZACE …a co člověk?“ a bude se konat ve 

dnech 8.-9.6.2022 (alternativně 1.-2.6.2022) v Praze s přihlédnutím k situaci kolem COVIDu. 

Konference je určena především expertům a vedoucím pracovníkům z vyššího a středního 

managementu, kteří ve společnostech zodpovídají za digitalizaci, provoz ICT, bezpečnost ICT a ICT 

compliance. IS2 není oborově vyhrazená, ale odborníci ze státní správy, utilit, telekomunikací, 

finančnictví a zdravotnictví zde vždy nalezli a naleznou vysokou přidanou hodnotu. Více informací na 

www.is2.cz. 

Témata příspěvků  

Pro IS2 2022 jsou vítány návrhy příspěvků především k následujícím tématům: 

AKTUÁLNÍ TRENDY 

• KYBERNETICKÁ VÁLKA NA UKRAJINĚ - rychlé vytváření kybernetických zbraní; kontra dezinformace 

– vytváření, sledování, cílení, provádění; falešné operace a úmrtí; ddos útoky; rychlý nábor a výcvik  

DIGITALIZACE OBECNÁ BEZPEČNOST 

• Tendence k nadměrnému sběru osobních 

údajů, (nejen) v souvislosti s COVID a 

olympiádou (technologie, detektory, lokalizace, 

matem. modely, …) 

• Elektronická identita, Bank ID – trendy a 

zkušenosti 

• ePrivacy 

• Jaké změny přinesl Homeworking? 

• BYOD, lze jej mít pod kontrolou? 

• Jaké výhody a nevýhody nám přinášejí online 

služby? 

• Online život – psychosociální dopady 

distanční komunikace klientů a zaměstnanců 

• Digitalizace státních agend – kam směřuje? 

• Cyber Threats Inteligence a APT  

• Ransomware, Malware, Spyware, Phishing, 

Zero – day zranitelnosti … nové trendy 

• Behaviorální analýzy a kyberbezpečnost 

• Big Data a kyberbezpečnost 

• Darkweb a kam se posouvá 

• „Deep fake“, padělání identity, … 

• Vzdělávání a povědomí kyberbezpečnosti 

v práci a v soukromí 

• Od ochrany perimetru k ochraně koncových 

stanic (EDR, AI, …) 

• Monetizace kybernetických útoků, jakou mají 

cíle cenu? 

• Budoucí směrnice a nařízení EU 

TRENDY – CLOUD, AI, … SEKTOROVÁ BEZPEČNOST 

• Cloud, zabezpečení služeb v cloudu  

• Cloud a Continuous Security Compliance 

• Hrozby v hybridním cloudu 

• DevSecOps, automatizace security control v 

CI/CD pipeline 

• Přínosy AI a kyberbezpečnost 

• Kvantové počítače, kam směřuje IT … 

• Bezpečnost ve virtuálním světě – gaming, 

Metaverse 

• Ochrana Kritické Infrastruktury 

• Ochrana distribučních soustav a zabezpečení 

SCADA 

• eHealth 

• Boj proti dezinformacím 

• Cyberwar – vojenské a politické cíle 

• Mezinárodní spolupráce v kyberbezpečnosti 

• Blockchain 

• Kam směřuje Smart Metering a IoT 

… a další 

 

http://www.tate.cz/
http://is2.cz/
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Instrukce pro příspěvky 

Návrhy příspěvků ve formě rozšířeného abstraktu (doporučená délka je přibližně 2000 znaků) 

společně se stručným odborným životopisem, e-mailovou adresou autora a telefonním spojením, 

posílejte na jednu z níže uvedených adres nejpozději do 31. března 2022.  

Nabídky v elektronické podobě zasílejte ve formátu DOC, RTF, PDF, nebo ASCII. Příspěvky musí 

respektovat cílovou skupinu účastníků konference a zároveň se musí jednat o příspěvky 

původní a nezávislé.  

Výsledky vyhodnocení abstraktů budou autorům oznámeny do 18. dubna 2022. Další termíny budou 

sděleny následně programovým výborem.  

 

Adresy pro zaslání 

Návrhy příspěvků posílejte: 

• na adresy Lukas.klastersky@gmail.com či tate@tate.cz  

• do předmětu prosím uveďte: „IS2 2022 - Odpověď CFP“ 

 
 

Program konference připravují … 
 

 

Programový výbor 
 

Lukáš Klášterský, Orbit (předseda PV) Eva Racková, RVDA 
Pavel Východský, ČSOB Pojišťovna Radek Komanický, MALLGroup 
Michal Wojnar, PwC Pavel Hejduk, ČEZ 
Radim Kolář, DHL IT Services 

 

Čestní členové programového výboru 
Jeff Bardin, Treadstone 71 Vashek Matyáš, MU Brno 
Sean S. Costigan, IllustroTech/George C.  Zdeněk Říha, MU Brno 

                    Marshall Center 
 

Poradci programového výboru 
Daniel Bagge, MO Antonín Hlavinka, FN Olomouc 
Richard Kadlčák, MZV Miroslav Uřičař, Legalité 
Vladimír Matouš, RaiffeisenBank CZ Ondřej Filip, CZ NIC 
Marcel Zanechal, Slovak Telekom & T-Mobile CZ Radim Oštádal, Axians  
Tomáš Jabůrek, E.ON CZ Daniel Rous, ČEZ 
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