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INFORMATION 
SECURITY 
SUMMIT 
 

Výzva k nabídce příspěvků pro XXII. ročník IS2 2021 

květen–prosinec 2021 (bude upřesněno), Praha  

Všeobecné informace 

IS2 (Information Security Summit) je prestižní mezinárodní konference o kyberbezpečnosti.  XXII. ročník 
IS2 nese název „Svět se změnil …online více než kdy jindy“ a bude se konat v době květen-prosinec 
2021 (přesné datum bude upřesněno) v Praze podle situace s COVID. Konference je určena především 
manažerům z oblastí ICT a bezpečnosti ICT. Více informací na www.is2.cz. 

Instrukce  
Pro IS2 2021 jsou vítány návrhy příspěvků především k následujícím tématům: 

• Umělá inteligence a kyberbezpečnost 

• Jaké výhody a nevýhody nám přinášejí 
online služby  

• Online život – psychosociální dopady 
distanční komunikace klientů a zaměstnanců 

• Cloud, zabezpečení služeb v cloudu   

• Hrozby v hybridním cloudu 

• Kvantové počítače, kam směřuje IT … 

• Behaviorální analýzy a kyberbezpečnost 

• eHealth – bezpečnostní výzvy zdravotnictví 

• Vytěžování dat a kyberbezpečnost 

• DevOps a SecOps  

• Continuous Security Compliance 

• Cyber Threats Inteligence a APT (Advanced 
Persistent Threats)  

• Ransomware, Malware, Spyware, Phishing, 
Zero - day zranitelnosti … nové trendy 

• Od ochrany perimetru k ochraně koncových 
stanic  (EDR, AI, …) 

• BYOD lze jej mít pod kontrolou 

• Blockchain 

• Boj proti konspiračním teoriím a 
dezinformacím 

• Tendence k nadměrnému sběru osobních 
údajů, (nejen) v souvislosti s COVID 
(nejnovější technologie – detektory teploty, 
lokalizační údaje, matematické modely, …) 

• Bank ID – trendy a zkušenosti 

• Homebanking bezpečnost vs. soukromí 
(monitoring zaměstnanců) 

• Pravidla, machine learning, AI jaké jsou 
skutečné přínosy  

• Zabezpečení průmyslových systémů 
(SCADA) 

• Kam směřuje Smart Metering a IoT 

• Black Swan, jak zvládat pohromy (Texas) 

• Ochrana Kritické Infrastruktury 

• „Deep fake“, padělání identity, … 

• Vzdělávání a povědomí kyberbezpečnosti 
v práci a v soukromí 

• ePrivacy  

• Darkweb a kam se posouvá 

• Cyberwar – vojenské a politické cíle  

• Mezinárodní spolupráce v kyberbezpečnosti 

• Let na Mars aneb jaké přínosy to přinese 

• … a další 

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 30. dubna 2021. Nabídky v elektronické podobě zasílejte ve formátu 
DOC, RTF, PDF, nebo ASCII. Příspěvky musí respektovat cílovou skupinu účastníků konference, 
musí se jednat o příspěvky původní a nezávislé. Výsledky vyhodnocení abstraktů budou autorům 
oznámeny do 21. května 2021. Další termíny budou sděleny následně podle termínu konference.  

Adresy pro nabídky 
Lukas.klastersky@gmail.com či is2@tate.cz do předmětu prosím uveďte: „IS2 2021 - Odpověď CFP“. 

Programový výbor 
Lukáš Klášterský, Erste Group (předseda PV) Pavel Hejduk, ČEZ 

Radek Komanický, MALLGroup Pavel Východský, TOP Consulting CZ 

Radim Kolář, DHL IT Services Michal Wojnar, PwC 

Čestní členové programového výboru
Jeff Bardin, Treadstone 71 Vashek Matyáš, MU Brno  

Sean S. Costigan, IllustroTech/George C. Marshall Center  Zdeněk Říha, MU Brno 

Poradci programového výboru 
Daniel Bagge, NUKIB Jiří Mifek, Komerční Banka Slovensko 

Ondřej Filip, CZ NIC,   
Tomáš Jabůrek, E.ON   

Eva Racková, RVDA 
Daniel Rous, ČEZ 

Richard Kadlčák, MZV Miroslav Uřičař, Legalité 

Vladimír Matouš, Raiffeisen Bank Marcel Zanechal, Slovak Telekom & T-Mobile CZ 
 

http://www.tate.cz/
http://is2.cz/
mailto:Lukas.klastersky@gmail.com
mailto:is2@tate.cz
mailto:is2@tate.cz

