
   

 

V Praze 23. září 2020 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

Středoškolská soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti 

Vítězové první letní soutěže CYBER COVID ESEJ 

CYBER COVID ESEJ 

Pracovní skupina kybernetické bezpečnosti AFCEA ve spolupráci s řadou významných státních a akademických institucí 

připravila na léto 2020 soutěž nazvanou „CYBER COVID ESEJ“. 

Cílem soutěže bylo oslovit mladé, kreativní lidi, kteří rádi přemýšlí, analyzují informace se zájmem o kybernetickou bezpečnost 

a kybernetickou obranu. Soutěžním zadáním bylo napsat esej pojednávající o zranitelnosti moderních společností, a o tom, jak 

by je mohl ohrozit útok z kybernetického světa, jehož následky by mohly být podobné, nebo i horší, než pandemie COVID-19, 

kterou dnes prožíváme.  

Do soutěže se zapojilo téměř 50 účastníků ve věku 12 až 26 let. Soutěžní komise s radostí konstatovala, že všechny obdržené 

práce prokázaly obrovský zájem účastníků o kybernetickou bezpečnost a obranu, jakož i nesmírné úsilí, které účastníci projevili.  

Vítězové 

Soutěž byla rozdělena do třech věkových kategorií: junioři (do 15 let včetně), středoškoláci (16 – 20 let) a vysokoškoláci (21 – 26 

let). Soutěžní komise udělila 10 diplomů za umístění a 4 čestná uznání.  

V juniorské kategorii zvítězila Kateřina PARTLOVÁ (studentka Gymnázia Joachima Barranda Beroun) 

V středoškolské kategorii zvítězil Ondřej TATÝREK (student Slezského gymnázia Opava, p. o.) 

Ve vysokoškolské kategorii zvítězil Šimon BERKA (student Fakulty informatiky Masarykovy univerzita v Brně) 

Pro účastníky soutěže připravujeme řadu navazujících akcí, odborných diskusí, stáží a setkání s vítězi národní kybernetické 

soutěže. 

Témata soutěžních prací 

Řada soutěžních prací se zaměřila na obecná rizika kybernetického světa, na závislost používání informačních technologií, na 

nezkušenost či neznalost běžných uživatelů. I v juniorské kategorii se objevily práce s návrhy na vhodná protiopatření jak 

kybernetickým rizikům předcházet, tak i návrhy co ve společnosti zlepšit, aby náš kybernetický svět byl bezpečnější.  

Ty nejlepší práce popisovaly sofistikované hrozby, pracovaly jak s technickými, tak i systémovými nedokonalostmi, nebo 

s psychologickými aspekty. Například se strachem, který mohou tyto hrozby ve společnosti vyvolat a následně vést 

k částečnému nebo i komplexnímu kolapsu moderních technologií, na kterých jsou naše společnosti závislé. 

V podstatě všichni účastníci se shodli na tom, že vzdělání v oblasti kybernetické bezpečnosti a uvědomění si rizik kybernetického 

světa by mělo být nedílnou součástí vzdělávacího systému. 

Připravované akce 

Od 1. září 2020 probíhá 5. ročník národní soutěže v kybernetické bezpečnosti, která vyvrcholí národním finále, které se uskuteční 

29. dubna 2021 v areálu muzea ŠKODA AUTO v Mladé Boleslavi. Pro nejúspěšnější studenty kybernetické soutěže a neúspěšnější 

účastníky naší letní CYBER COVID ESEJ soutěže připravujeme řadu společných akcí za účasti expertů v oblasti kybernetické 

bezpečnosti.  Více informací na www.kybersoutez.cz.  

http://www.kybersoutez.cz/

