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OBECNÉ INFORMACE

Dress code: Business Casual

Lokace: Sídlo KPMG (Pobřežní 648, Praha 1). Sraz bude vždy v 8:30 před vstupem do budovy. Vzhle‑
dem k tomu, že na průchod budovou budeme muset vždy mít doprovod, je nutné, abychom na místě 
byli vždy včas.

Formát CSA 2022: Všechny naše přednášky se řídí pravidly Chatham House, což znamená, že účastníci 
mohou využít získané informace, ale neprozradí, od koho tyto informace získali.

Obědy: PSSI nezajišťuje obědy v rámci CSA 2022. Níže najdete vybrané restaurace v okolí 
Lidová jídelna Těšnov (Těšnov 1635) 
Veggie Garden (Pobřežní 394) (vegan) 
Pho Ha Noi (Křižíkova 275/7) 
Gui Lin (Za poříčskou bránou 382) 
Original Curry & Tandoor restaurant (Sokolovská 46) 
Las Adelitas (Petrská 23) 
Alforno (Petrské náměstí 4)



PONDĚLÍ, 19. ZÁŘÍ, 2022

08:30 Sraz před budovou KPMG (Pobřežní 648, Praha 1)

09:00-09:15 Přivítání+úvodní slovo

09:15-10:30 Cybersecurity Issues From the U.S. Government Perspective
Benjamin Lazarus, US Embassy in Prague

Tato úvodní přednáška se zaměří na představení základních strategií a postupů, které 
v rámci zajištění kyberbezpečnosti uplatňuje americká vláda a její orgány. Zmíněny budou 
také události, které tyto strategie pomáhaly budovat. Dále se dozvíte o  problematice 
zabezpečení 5G sítí, důvěryhodných a  nedůvěryhodných dodavatelích a  Open RAN, 
iniciativě proti ransomwaru a  možnostech diplomatických reakcích na kybernetické 
útoky.

Ben Lazarus je ekonomický pracovník na Velvyslanectví USA v  Praze, kde se věnuje 
otázkám kybernetické bezpečnosti, digitální ekonomiky, vědy, technologií a zdravotnické 
politiky. Do Prahy přijel v  červenci 2020. Před působením v  Praze pracoval Ben na 
ukrajinském oddělení ministerstva zahraničí ve Washingtonu, kde se zabýval konfliktem 
na Donbasu. Ben působil také v Operačním centru Ministerstva zahraničí a na konzulátech 
USA v  tureckém Istanbulu a  nigerijském Lagosu. Před nástupem na MZV pracoval 
Ben jako konzultant pro ekonomický rozvoj ve společnosti American World Services 
Corporation ve Washingtonu. Na Georgetownské univerzitě získal magisterský titul 
v oboru eurasijských, ruských a východoevropských studií.

10:45-12:15 Digitální identita
Jiří Bulan, RaulWalter CZ

Dříve papír, dnes počítače. Jak ale identitě v  době internetu věřit? Jak věřit tomu, že 
jste ten, za koho se vydáváte? Jiří Bulan vám vysvětlí, na jakém principu funguje digitální 
podpis. Jak funguje cestovní pas nebo čipový občanský průkaz. Ukáže vám příklad 
Estonska, kde s digitální identitou opravdu každodenně pracují. Dokonce díky ní mohou 
volit v demokratických volbách on ‑line.

Jiří Bulan, nezávislý konzultant a  publicista v  oboru IT bezpečnosti a  digitální identity. 
Zaměřuje se na kryptografické čipy a čipové karty. Nasazoval technologická řešení pro 
produkci biometrických pasů a různých druhů čipových karet v Británii, Irsku, Švedsku, 
Libanonu nebo Jordánsku. Předtím působil devět let ve státních službách.

Reading list:
Digitalizace státu: Jak se můžeme inspirovat u Estonska

Do dvou let bude mít občanský průkaz v sobě nový čip

Volit korespondenčně jde, vnitro ale nechce

https://www.navychod.org/digitalizace-statu-jak-se-muzeme-inspirovat-u-estonska/
https://jiribulan.cz/do-dvou-let-bude-mit-obcansky-prukaz-v-sobe-novy-cip-stejne-jako-cestovni-pas/
https://www.irozhlas.cz/komentare/korespondencni-elektronicke-volby-hamacek_2007250629_onz


12:30-13:30 Obědová pauza

13:45-15:15 Cyber Governance
Alexi Drew, RAND Europe

Alexi Drew je výzkumnou pracovnicí The Policy Institute (King’s  College London), 
spolupracovnicí Global Network on Extremism and Technology a výkonnou manažerkou 
European Cyber Conflict Research Initiative. Ve své práci se zaměřuje na nové technologie, 
mezinárodní normy, které je obklopují, a jejich dopad na mezinárodní vztahy a geopolitiku. 
Alexi je členkou vedoucího týmu britské pobočky Women in International Security a také 
mentorkou organizace Girl Security. Jejím specifickým zájmem jsou informační operace, 
správa platforem, kontrola zbrojení, kybernetická bezpečnost a umělá inteligence.

15:30-17:00 Kybernetická bezpečnost – konkrétní zkušenosti a překážky
David Pikálek, KPMG

Jak KPMG Česká republika přistupuje ke kybernetické bezpečnosti? David Pikálek vysvětlí, 
proč je důležité klást důraz na rovnováhu mezi různými typy bezpečnostních opatření, 
jako je organizace, technologie a bezpečnostní povědomí. Na základě svých zkušeností 
upozorní na problémy ve společnostech, které snižují efektivitu bezpečnostních opatření 
a celkovou úroveň kybernetické bezpečnosti.

David Pikálek má za sebou více než 30 let zkušeností v oboru informačních technologií, 
přes 15 let v oboru bankovnictví a široký rozsah zkušeností s řízením projektů, řízením 
informační bezpečnosti, přípravou strategií informační bezpečnosti i rozvojem IS/IT, a to 
nejen v bankách. Podílel se na budování první internetové banky v ČR a na modernizaci 
bezpečnosti on ‑line bankovnictví České spořitelny a  dalších bank. David se převážně 
zaměřuje na řízení informační bezpečnosti, ISMS, řízení rizik IT, správu kybernetické 
bezpečnosti, ochranu dat a fyzické zabezpečení. Rovněž se orientuje v rámcích kontroly 
zabezpečení architektury a životního cyklu bezpečnostního rozvoje.



ÚTERÝ, 20. ZÁŘÍ, 2022

09:00-10:30 Kognitivní válčení
Kristína Soukupová, DefSec Innovation Hub

Co je kognitivní válčení, čím nás ohrožuje a jakými strategiemie se k němu dá přistupovat? 
V  rámci přednášky uslyšíte o  také vytváření inovačního ekosystému zaměřeného na 
propojení nových technologií a obrany a bezpečnosti.

Kristína Soukupová, PhD., zakladatelka a prezidentka DefSec Innovation Hub, působí jako 
konzultantka v oblasti obrany na nejvyšších vládních a vojenských úrovních. Doktorát 
získala na Fakultě válečných studií na King’s College v Londýně. Jejím hlavním oborem 
je poradenství, které klientům poskytuje v záležitostech obrany a bezpečnosti, zadávání 
zakázek a firemních strategií. Úzce spolupracuje s NATO Allied Command Transformation 
Innovation Hub na inovačních projektech. Momentálně vytváří obranný a bezpečnostní 
ekosystém v České republice v rámci NATO Innovation Network, jejíž součástí je právě 
DefSec Innovation Hub. V nedávné době Kristina získala licenci na otevření české pobočky 
organizace FightClub, herní experimentální skupiny, která se snaží zlepšit účinnost 
válečného boje prostřednictvím civilně ‑vojenské spolupráce.

10:45–12:15 Automatizace bezpečnostní infrastruktury a testování proti kybernetickým útokům
Lukáš Březina, Taktik, s.r.o.

Jak by měly společnosti přistupovat k bezpečnostní infrastruktuře? Jak by ji měly správně 
implementovat a jak vybírat bezpečnostní produkty, ze kterých pak udělají systém, který 
bude maximálně autonomní s minimálně nutným zásahem pro administrátora, ale naopak 
maximálně efektivní., zároveň jak testovat svoji vlastní síť a případně jak se chovat ke 
uživatelům, aby neměli pocit, že je kritizujeme, nutíme do něčeho co nedává smysl a nebo 
jim bereme práva…? Tyto a další otázky týkající se bezpečnostní infrastruktury zodpoví 
ve své přednášce Lukáš Březina.

Lukáš Březina vystudoval informační management na Fakultě Informatiky a Managementu 
v  Hradci Králové. Pracoval jako administrátor v  hkfree.org (jedna z  největších free‑
‑netových sítí v  ČR), kde se postupně propracoval do vedení celé organizace. Později 
působil jako IT/IS admin a auditor pro střední a jihovýchodní Evropu pro švédskou firmu 
Alfa Laval. Od listopadu 2019 působí na pozici Presales a Security Engineer v Taktik s.r.o.



12:30-13:30 Obědová pauza

13:45-15:15 Cvičení kybernetické bezpečnosti
Irena Adler Pavelková, NÚKIB

Přednáška poskytne vhled do oblasti cvičení kybernetické bezpečnosti. Pokryje celý 
cyklus cvičení od definice jeho cílů, přes tvorbu scénáře, až po jeho exekuci a vyhodnocení. 
Účastníci budou seznámeni jak s  různými typy cvičení a  přístupy k  nim obecně, tak 
s  konkrétními případy a výstupy. V  rámci přednášky se rovněž dozví, jaké jsou hlavní 
přínosy cvičení a s jakými výzvami se setkávají jejich organizátoři jak v rámci NÚKIB, tak 
i mimo něj.

Irena Adler Pavelková je absolventkou Právnické fakulty Masarykovy univerzity 
a  Zahradnické fakulty Mendelovy univerzity. Již při studiu pracovala jako projektový 
manager v  resortu zemědělství a  věnovala se řízení projektů zaměřených na rozvoj 
a  posílení institucí veřejné správy, které byly po vstupu ČR do EU zodpovědné za 
zavádění legislativy EU do národního právního systému. Posléze působila jako právní 
metodik v resortu zeměměřictví a katastru. Od roku 2021 se na oddělení cvičení NÚKIB 
věnuje přípravě a  realizaci cvičení kybernetické bezpečnosti, a  to jak národních, tak 
mezinárodních (NATO, EU).

Reading list:
National Cyber and Information Security Agency - Exercises (nukib.cz)

Exercises (ccdcoe.org)

Cyber Exercises — ENISA (europa.eu)

15:30-17:00 Kybernetický aktivismus
Adéla Klečková

Přednáška posktyne základní vhled do problematiky kybernetického aktivismu, jeho 
aktéry, aspekty a  vývojem. Budou adresovány speficikace vyplývající z  povahy kyber 
domény a struktura aktivismu v různých zemích.

Adéla Klečková se zaměřuje na konflikty v kybernetickém prostoru a na kybernetický 
aktivismus. Vystudovala summa cum laude Fakultu válečných studií na King’s  College 
London. Vedla výzkumné projekty týkající se kybernetických a  informačních operací 
pro mezinárodní organizace a instituce, jako je Evropský parlament či Severoatlantická 
aliance. Za podpory amerického think ‑tanku German Marshall Fund v rámci Rethink.CEE 
fellowshipu na základě ročního výzkumu napsala první vědeckou práci svého druhu ‑ 
představující panevropské hnutí kybernetických elfů. Je členkou Digitálního Sherlocků ‑ 
expertů na open source intelligence ‑ a absolventkou stejnojmenného kurzu pořádaného 
Atlantic Council. Za své výzkumné aktivity ji španělský think tank CIDOB zařadil na 
seznam 35 pod 35 mladých technologických lídrů.

https://www.nukib.cz/en/cyber-security/exercises/
https://ccdcoe.org/exercises/
https://www.enisa.europa.eu/topics/cyber-exercises


STŘEDA, 21. ZÁŘÍ, 2022

09:00-10:30 Vojenské implikace kyberprostoru
Jakub Fučík, Velitelství kybernetických sil a informačních operací

Rozvoj komunikačních a  informačních technologií vede nejen k  novým možnostem 
a  příležitostem, jak zlepšit blahobyt společnosti, ale také k  závislosti na těchto 
technologiích. Ze strategického hlediska představuje kyberprostor novou dimenzi, kde 
státní a  nestátní aktéři navzájem soutěží v  prosazování svých vlastních zájmů ‑ často 
na úkor jiných. Škodlivé kybernetické aktivity z tohoto pohledu představují nový druh 
hrozeb (a nástrojů), které mají negativní dopad nejen v této doméně, ale též v ostatních 
(fyzických) dimenzích. Kybernetická obrana a  kybernetická bezpečnost se tak stávají 
nedílnou součástí veřejných a  soukromých zájmů. Přednáška se zaměří na vojenské 
implikace kyberprostoru a jejich vlivu na charakter současných ozbrojených konfliktů.

kpt.  Mgr.  et Mgr. Jakub Fučík,  Ph.D. vystudoval mezinárodní vztahy a  současně právo. 
Působil jako akademický pracovník Centra bezpečnostních a vojenskostrategických studií 
Univerzity obrany a jako tajemník odborného časopisu Obrana a strategie. Od roku 2021 
je příslušníkem AČR na pozici vedoucí starší důstojník odboru plánování štábu Velitelství 
kybernetických sil a informačních operací. Absolvoval zahraniční kurz „International Law 
of Military Operations“ na Defense Institute of International Legal Studies a výzkumnou 
stáž na NATO Defence College. Působí v  rámci SAS/NATO STO panelů a  workshopů 
a zastupuje Českou republiku v EDA Captech „Information“.

Reading list:
Bezpečnostní prostředí: Sektorová analýza a implikace pro ozbrojené síly ČR 2021 (str. 
46-57)

10:45-12:15 Kybernetická bezpečnost v avionice
Tereza Toufarová, Velitelství kybernetických sil a informačních operací

Přednáška přináší stručné shrnutí principu vývoje avioniky, seznámení s  principy 
certifikačních norem a požadavků na bezpečnost. Zaměřuje se na specifika cyber security 
tak, jak je uplatňována v leteckém vývoji a vyžadována certifikačními autoritami. V průběhu 
přednášky se dozvíte mimo jiné stručnou historii integrace principu kybernetické 
bezpečnosti do procesů používaných při certifikaci letadel a také o aktuálních novinkách 
z vývoje.

Tereza Toufarová vystudovala na FEKT VUT obor komunikační technologie a HF JAMU 
obor dirigování sboru. Za sebou má devítiletou praxi ve vývoji avioniky v  americké 
společnosti Honeywell, kde působila jako systémový inženýr, certifikační inženýr 
a projektový lídr. Na poslední jmenované pozici řídila integrační a aplikační úroveň vývoje, 
a to zejména letadel kategorie business jet. V průběhu této praxe byla přítomna nástupu 
integrace cyber security principu do avioniky. Od loňského roku působí v Armádě České 
republiky jako voják z povolání a své zkušenosti uplatňuje na Velitelství kybernetických sil 
a informačních operací.

https://www.unob.cz/cbvss/Documents/publikace/%C4%8CJ_Bezpe%C4%8Dnostn%C3%AD_prost%C5%99ed%C3%AD_2021_online.pdf


12:30-13:30 Obědová pauza

13:45-15:15 Cyber Policy & Diplomacy
Pavlina Pavlova, CyberPeace Institute

Tato přednáška představí propojení kybernetické bezpečnosti, lidských práv a bezpečnosti. 
Jaké jsou procesy OSN v oblasti kybernetické bezpečnosti a to v několika oblastech ‑ 
normy, mezinárodní právo, opatření na budování důvěry, hrozby, budování kapacit. Bude 
vysvětlen princip „multistakeholderismu“ ‑ role a přínos nestátních aktérů a použitelnost 
rámce lidských práv v kyberprostoru.

Pavlina Pavlova je expertka na kybernetickou bezpečnost a  lidská práva, která se 
v CyberPeace Institute v Ženevě zabývá prosazováním mezinárodního práva a norem 
na podporu odpovědného chování v  kyberprostoru. Před nástupem do institutu 
působila v Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě ‑ byla jmenována styčným 
důstojníkem s úkolem podporovat vztahy mezi národními institucemi a institucemi OBSE 
a koordinovat programy OBSE pro budování kapacit, včetně školení v oblasti digitální 
bezpečnosti a  hodnocení digitálních rizik. Její předchozí zkušenosti zahrnují politické 
poradenství, koordinaci projektů a stakeholder engagement v institucích EU.

Reading list:

UN processes:
The UN Cyber Groups, GGE and OEWG – A Consensus is Optimal, But Time is of the 
Essence

Consensus, multilateralism, and cyber peace—the marathon continues for the 
UN’s cyber working group

The Rocky Road to Cyber Norms at the United Nations

Cybercrime convention could help and harm victims

Geopolitics
The geopolitics of technology: How the EU can become a global player

Human Rights and Security in Cyberspace:

Human Rights -based Approach to Cybersecurity: Addressing the Security Risks of 
Targeted Groups

How to Engage in Cyber Policy (Videos)

https://www.justsecurity.org/77480/the-un-cyber-groups-gge-and-oewg-a-consensus-is-optimal-but-time-is-of-the-essence/
https://www.justsecurity.org/77480/the-un-cyber-groups-gge-and-oewg-a-consensus-is-optimal-but-time-is-of-the-essence/
https://www.reachingcriticalwill.org/disarmament-fora/ict/oewg-ii/cyber-monitor/16310-cyber-peace-security-monitor-vol-2-no-7
https://www.reachingcriticalwill.org/disarmament-fora/ict/oewg-ii/cyber-monitor/16310-cyber-peace-security-monitor-vol-2-no-7
https://www.cfr.org/blog/rocky-road-cyber-norms-united-nations-0
https://www.chathamhouse.org/2022/07/cybercrime-convention-could-help-and-harm-victims
https://ecfr.eu/publication/the-geopolitics-of-technology-how-the-eu-can-become-a-global-player/
https://phrg.padovauniversitypress.it/system/files/papers/PHRG-2020-3-04.pdf
https://phrg.padovauniversitypress.it/system/files/papers/PHRG-2020-3-04.pdf
https://www.youtube.com/c/HowToEngageInCyberPolicy


15:30-17:00 Čínské aktivity v kyberprostoru
Monika Kutějová, NÚKIB

Jedna z nejaktivnějších zemí v kyberprostoru, Čínská lidová republika, využívá internet 
k dosažení svých národně ‑bezpečnostních, ekonomických a strategických geopolitických 
cílů. V přednášce budou představeny nástroje, taktiky a postupy (tzv. TTPs), skrze které 
chce Čína těchto cílů dosáhnout, a  strategie i  motivace čínské kybernetické špionáže 
a dalších typů útoků včetně konkrétních příkladů. Pro kontext bude přednáška doplněna 
vysvětlením struktury a vnitřního fungování čínských zpravodajských a bezpečnostních 
služeb a jejich vzájemné spolupráce.

Monika Kutějová se v  NÚKIB věnuje regionální problematice kybernetických hrozeb 
pocházejících z  Čínské lidové republiky a  kybernetickým hrozbám vůči vzdělávacímu 
a  výzkumnému sektoru. Před nástupem na NÚKIB pracovala jako projektová 
koordinátorka v  neziskovém sektoru. Vystudovala Mezinárodní teritoriální studia na 
brněnské Mendelově univerzitě a Evropskou ekonomickou integraci na pražské VŠE.

ČTVRTEK, 22. ZÁŘÍ, 2022

09:00-10:30 Hacking jako řemeslo
Martin Leskovjan, Citadelo

V  přednášce zazní základní fakta o  tématu penetračního testování neboli etického 
hackingu. Posluchači se seznámí s etickými a právními principy a metodologiemi, které 
se v této oblasti používají, dále s nejčastějšími typy testů, testovacími nástroji a postupy 
a také s nečekanými úskalími, které může tato činnost přinést. Samostatná část přednášky 
se bude věnovat nejúčinnějšímu typu kybernetického útoku, a tím je útok na wetware 
(člověka). V  rámci něj si představíme základní postupy a  principy testování metodami 
sociálního inženýrství.

Martin Leskovjan je certifikovaný auditor managementu informační bezpečnosti a člen 
boardu společnosti Citadelo zaměřené na penetrační testování a audity, která působí v ČR, 
na Slovensku a ve Švýcarsku. Vystudoval Právnickou fakultu UK a následně se zaměřil 
na oblasti práva související s  bezpečností informací a  autorskými právy na internetu 
ve spojení s  praxí etických hackerů, které nejprve obchodně zastupoval a  následně 
v roce 2017 založil český team. Profesní deformace ho vede k hledání slabin ve všech 
systémech, proto se začal zabývat také kryptoměnami, ochranou soukromí na internetu 
a antifragilními strukturami jako jsou např. anonymní kryptomarkety.



10:45-12:15 Ruské nastupující disruptivní technologie
Luboš Přikryl, NÚKIB

Přednáška se zaměří na nové technologie, které mají potenciál výrazně proměnit 
charakter kybernetické bezpečnosti, jako například sítě 5G, internet věcí (IoT) nebo umělá 
inteligence (AI).

Luboš Přikryl je analytikem NÚKIB se zaměřením na nejnovější technologie. Vystudoval 
Bezpečnostní a Strategická studia na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity.

12:30-13:30 Obědová pauza

13:45-15:15 Ruské kybernetické kapacity a poučení z války na Ukrajině
Michael Myklín, NÚKIB

Skupiny spjaté s Ruskou federací a jejími institucemi patří mezi nejaktivnější a nejschopnější 
aktéry v kyberprostoru a jejich aktivity se přímo dotýkají i České republiky a její národní 
bezpečnosti. V přednášce zazní detaily o teoretickém ukotvení ruským kybernetických 
ofenzivních kapacit v oficiálních dokumentech i pracích vojenských teoretiků, současné 
trendy ruských APT skupin a  pozornost bude věnována i  propojení ruského státu 
a kriminálního podsvětí v kyberprostoru. Adresovány budou také ruské aktivity v kontextu 
války na Ukrajině.

Michael Myklín je vedoucím oddělení strategických a  informačních analýz v Národním 
úřadu pro kybernetickou a  informační bezpečnost (NÚKIB). Oddělení je zodpovědné 
za analytické a informační materiály o významných kybernetických útocích a trendech 
pro vedení úřadu, čelní představitelé českého státu a další domácí i zahraniční instituce. 
Michael získal magisterské vzdělání na Masarykově univerzitě v oboru bezpečnostních 
a strategických studií.

Reading list:
Russian Operational Art, New Type Warfare, and Reflexive Control

Understanding Russia’s Cyber Strategy

https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/russian-operational-art-new-type-warfare-and-reflexive-control
https://www.eurasiareview.com/07072021-understanding-russias-cyber-strategy-analysis/


15:30-17:00 Kybernetická bezpečnost v mezinárodních vztazích, zpravodajství a technologie
Daniel Bagge, Vojenské zpravodajství

Přednáška se zaměří na důležitost kybernetické bezpečnosti v  oblasti mezinárodních 
vztahů, vedení války a  také jako nezbytná součást technologické dominance. Daniel 
Bagge zprostředkuje jednotlivé aspekty na příkladech a zkušenostech z Washingtonu, 
kde působil jako kyberatašé v letech 2018‑2021.

Pracuje jako stratég Vojenského zpravodajství pro oblast nastupujících a  převratných 
technologií. Zabývá se dopadem moderních technologií na obranu a bezpečnost. Zakládal 
a  vedl Odbor kybernetických bezpečnostních politik Národního centra kybernetické 
bezpečnosti na NBÚ (Národní bezpečnostní úřad), a  posléze byl jeho ředitelem i  na 
NÚKIB (Národní úřad pro kybernetickou bezpečnost). V letech 2018‑2021 působil jako 
cyber atašé ČR ve Washingtonu. Studoval v Praze, Izraeli a Německu. Přednášel na Joint 
Advanced Warfighiting School v americkém Norfolku i na civilních univerzitách v USA 
a Evropě. Je autorem knihy o informačních operacích v kyberprostoru.

Reading list:
Technology Adoption: Are we too late to the party?

18:30-20:30 Recepce na Britské ambasádě v Praze
180/14 Thunovská, Praha 1

PÁTEK, 23. ZÁŘÍ, 2022

09:00–12:15 Strategické cvičení kybernetické bezpečnosti
Lucie Kadlecová & Markus Münzer, CybExer technologies

Během tohoto cvičení budou účastníci řešit scénář postupně eskalující mezinárodní 
krize v kybernetickém prostoru. Mohou si tak v praxi vyzkoušet své teoretické znalosti, 
které získali v předchozích dnech Cyber Security Academy. Cvičením bude jako hlavní 
moderátor provázet Markus Münzer a  jako spolumoderátorka Lucie Kadlecová. Pro 
tento typ cvičení nejsou potřeba žádné technické znalosti.

Lucie Kadlecová pracuje jako senior associate (strategie a threat intelligence) a současně 
CybExer Technologies zastupuje na českém trhu. Dokončuje také doktorské studium na 
Univerzitě Karlově v  Praze. Dříve působila jako výzkumný pracovník na Massachusetts 
Institute of Technology (MIT) v Cambridge, USA v rámci Fulbrightova stipendia. Pracovala 
také v Národním centru kybernetické bezpečnosti ČR a byla stážistkou v sekci kybernetické 
obrany v sídle NATO a v kabinetu komisaře pro rozšíření a evropskou politiku sousedství 
v Evropské komisi. Je autorkou a spoluautorkou několika publikací a příležitostně přednáší na 
vysoké škole nebo na konferencích souvisejících s kybernetickou bezpečností. Magisterský 
titul získala na katedře válečných studií, King’s College London.

12:30–13:30 Závěrečné vyhodnocení, vyplnění online dotazníku, udělení certifikátů, ukončení

https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/technology-adoption-are-we-too-late-party?fbclid=IwAR1qPRkQR_6BjQIWRviwVXvdJnZu21_xQ2VTlWknsXK_ZoWDSfjvxdtOWUM

