
 
 

V Praze 14. února 2018 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

2. ročník Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti 

Velmi úspěšné druhé kolo soutěže 

 

Druhé kolo Středoškolské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti organizované Pracovní skupinou 

kybernetické bezpečnosti AFCEA a celou řadou státních, akademických a profesní organizací skončilo velmi 

úspěšně. 

Do druhého kola se aktivně zapojilo 588 studentů z celé ČR (což je nárůst o 206% oproti prvnímu ročníku), 

z nichž 541 splnilo veškerá požadovaná kritéria. V druhém kole soutěžilo rovněž 124 dívek. 

Druhé „výběrové“ kolo soutěže bylo o poznání složitější než kolo první. Studenti řešili komplikované 

bezpečnostní úlohy, při kterých se zabývali sociálním inženýrstvím, technickými aspekty kybernetické 

bezpečnosti, kryptoanalýzou, logikou, digitální stopou a forenzní analýzou anebo analýzou monitoringu 

síťového provozu. Vysoká náročnost úloh se odrazila i v konečných výsledcích, kdy jen 81 studentů v tomto 

důkladné testu jejich znalostí a dovedností v oblasti kybernetické bezpečnosti obstálo. Soutěžní výbor z nich 

vybral 40 finalistů (34 chlapců a 6 dívek), mezi nimiž je 31 studentů a studentek s velmi dobrými až 

vynikajícími znalosti. Detailní výsledková listina je zveřejněna na stránkách soutěže – www.kybersoutez.cz. 

Celkový vítěz druhého kola získal 85 bodů ze sta možných. 

Nejúspěšnější školou, co do počtu postupujících studentů do finále, se stala Hotelová škola, Obchodní 

akademie a Střední průmyslová škola, Teplice. Na druhém místě se umístila Střední škola informatiky, 

poštovnictví a finančnictví Brno, která je mimochodem jednou ze dvou škol zapojených do pilotního projektu 

vzdělávání kybernetické bezpečnosti na středních školách v České republice. 

Národní finále soutěže se uskuteční prezenčně dne 19. dubna 2018 na Policejní akademii ČR v Praze, kde 

rovněž proběhne setkání odborníků na kybernetickou bezpečnost se studenty a pedagogy středních škol 

z celé České republiky. Součástí bude i soubor osvětových a odborných přednášek, hackerských soutěží a 

další doprovodný program.  

Ve vlastním finále budou soutěžící usilovat nejen o vítězství, ale i o případné pozvání k řadě doprovodných 

aktivit, které pro studenty připravuje Masarykova Univerzita v Brně (KYPO), Fakulta Elektrotechniky ČVUT 

v Praze, Univerzita obrany a další státní, akademické a neziskové organizace. Ti nejúspěšnější studenti 

dostanou příležitost ke kvalifikaci do evropského finále, které se uskuteční v říjnu 2018 v Londýně. Vybraní 

studenti budou stejně jako v roce 2017 ve španělské Malaze reprezentovat Českou republiku v souboji 

s týmy ostatních evropských zemí. 

Více informací na www.kybersoutez.cz.  

http://www.kybersoutez.cz/
http://www.kybersoutez.cz/

