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Problémy vyšetřování kybernetické kriminality
Václav Jirovský
Kybernetická kriminalita - kybernalita, je protispolečenský jev odehrávající se v prostředí, které je 
běžným policejním a soudním metodám příliš vzdálené. Virtualita a globalita kyberprostoru 
spolu s rychlostí pohybu informací a pomíjivostí stop jsou fenomény, se kterými se vyšetřovací 
postupy běžné v kriminalistické praxi jen těžko vyrovnávají.Studium kybernality definuje pět 
základních problémových oblastí
1) definice a zpracování hrozby
2) legislativa
3) policie a justice
4) chápání problematiky ve společnosti
5) chápání bezpečnosti.
Přesto, že se zdá být tento problém uchopitelný ve spolupráci s odborníky - soudními znalci, není 
tato situace natolik jednoznačná a dochází k celé řadě chyb a nedostatků. O vyšetřovacích 
postupech, úloze soudního znalce a možností jednotlivých profesí IT v takových případech je 
tento příspěvek, který je doplněn řadou praktických případů ze skutečnosti.

Doc. Ing. Václav Jirovský, CSc
Vystudoval elektrotechnickou fakultu Českého vysokého učení technického v Praze, kde rovněž
v roce 1975 obhájil kandidátskou disertační práci. V letech 1975 a 1986 pracoval v Oblastním
výpočetním centru vysokých škol, kde vedl úkoly základního plánu výzkumu. V roce 1987 byl
pod jeho vedením dokončen pilotní projekt řízení MHD pro hlavní město Prahu a tentýž rok
přešel na Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, kde působí dosud. Tuto svoji činnost
přerušil v letech 1991 až 1998, kdy pracoval jako ředitel útvaru výzkumu a vývoje firmy
Advanced Computer Applications Inc., Newtown, USA. V současné době je docentem na
katedře softwarového inženýrství, kde přednáší základy architektury počítačů a věnuje se
otázkám počítačové kriminality a protiprávního jednání na sítích. V těchto oblastech rovněž
působí jako soudní znalec jmenovaný ministrem spravedlnosti.

Posaďte se, prosím
Vlasta Rudolfová
Z hlediska zatížení pohybového aparátu a páteře má dlouhodobé sezení řadu negativních 
důsledků, a to jak ve smyslu změn držení těla, přetížení svalového a vazivového systému, 
ovlivnění tlaků na meziobratlové ploténky a z toho vyplývajících nejrůznějších potíží, např. bolestí 
v zádech.
Po nezbytném anatomickém úvodu se seznámíme se základním stereotypem sedu, způsoby 
správného sezení, ergonomickými požadavky na správné pracovní místo a zdravotními aspekty 
práce s počítačem. Součástí přednášky bude i nácvik korigovaného sedu, vzpřimovacích cviků, 
relaxace a užívání jednoduchých kompenzačních pomůcek.

MUDr. Vlasta Rudolfová
vystudovala Lékařskou fakultu UK Plzeň, pracuje jako privátní lékař v oboru léčebné rehabilitace. 

Open Source
Jiří Felbáb
Příspěvek se zabývá hnutím open source a snaží se odpovědět na otázky,  co přineslo skutečně 
nového a co jsou mýty - především pokud se týká vývojového modelu - založené vesměs na 
aforismech Erica Raymonda z Katedrály a bazaru. Ukazuje, že stejné či podobné postupy se 
používaly již dříve, třeba při vývoji Unixu a stejně tak, že open source musel přijmout pravidla 
business modelu, chtěl-li být komerčně úspěšný - protože ani aplikace pravidel 'given enough 
eyeballs' či 'release early and often' chyby v jádru systému či  nedostatky v implementaci 



symetrického multiprocesingu neodhalí. Na příkladu vybraných  projektů - vývoje distribucí 
Linuxu, Mozilly, přijetí Apache web serveru jako platformy IBM,  testů výkonnosti Linuxu a NT či 
na projektu tcl přibližuje milníky ve vývoji hnutí.  Protože názory se různí, ale jedna věc je jistá - 
od okamžiku,  kdy před třiceti lety označil  Bill Gates předchůdce open source za softwarové 
piráty po dnešek, prošlo hnutí hlubokými změnami.

Ing. Jiří Felbáb
Pracuje jako softwarový inženýr řešení ve společnosti Platina MGM-EDV Beratung. Během více 
než dvacetileté praxe se  podílel na návrhu a implementaci řady  projektů, překládal z angličtiny, 
publikoval ve sborníku Jednoty tlumočníků  a překladatelů a školil. Řadu let se podílí se na práci 
sdružení EurOpen.CZ.

Role médií v současné české společnosti 
Václav Žák
Příspěvek se zabývá úlohu a stavem médií v současné české společnosti. Aktuálnost  tématu jistě 
vyvolá bohatou diskusi, se kterou časový prostor přednášky počítá. Václav Žák hovořil  na 
konferenci ve Velkých Bílovicích (Otevřená společnost a otevřené systémy)  i na prvním zimním 
semináři v roce 2003 a tento příspěvek - spolu s dalšími (viz třeba příspěvek Ivana Ryndy na 
letošním semináři) - pomáhá dobrat se reálného obrazu současné české společnosti.
                                                                                                               
Václav Žák, Ing.
Václav Žák vystudoval Fakultu technické a jaderné fyziky (1967), poté pracoval ve
Výzkumném ústavu matematických stroju (1968 - 1990), kde se zabýval architekturou
počítačů, operačními systémy a překladači. V období 1990 - 1992 působil v České národní
radě ve funkci místopředsedy a člena ústavně právního výboru. V současnosti je
šéfredaktorem dvouměsíčníku LISTY.

Úloha nevládních organizací v postmoderní společnosti
Ivan Rynda
„Post-demokracii chápu jako potlačení demokracie v důsledku pokusů různorodých sil, struktur a 
skupin  uvnitř  státu  –  bez  demokratického  mandátu  –  přímo  určovat  (nebo  aspoň  zásadně 
ovlivňovat)  různé klíčové  oblasti  veřejného života dotýkající  se občanů.  Mám na  mysli  různé 
projevy NGOismu, politické korektnosti, umělého multikulturalismu, radikálního humanrightismu, 
agresivního ekologismu atd. Aktivity organizací vytvořených na těchto základech představují nové 
formy  ohrožení  lidské  svobody,  kterou  zejména  my,  kteří  jsme  prožili  komunismus,  bereme 
nesmírně vážně.“ (Václav Klaus, LN 17.5.2005)
Co je lidská svoboda? Co je demokratický mandát, jeho vztah ke svobodě a právo ji omezovat? Je 
současná společnost strukturovaná stejně jako před třiceti lety? Jakou roli v ní tedy hrají nevládní 
organizace – prospívají, škodí nebo je prostě jen musíme bez komentáře strpět?

PhDr. Ivan Rynda
Studoval filosofii a češtinu na filosofické fakultě UK v Praze (doktorát 1985). Od roku 1975 se živil 
jako sanitář, montér, myč oken a knihovník, poté jako programátor a systémový analytik. 
Filosofie, literární věda, zájem o politiku a věci veřejné a o globální problémy lidské civilizace jej 
dovedly k problematice životního prostředí. Od listopadu 1989 se rovněž živí - nejprve jako 
pracovník Občanského fóra, pak jako politik od Federálního shromáždění až po místní 
zastupitelstvo a posléze vysokoškolský učitel. Po sedmiletém úsilí v roli zástupce ředitele Centra 
pro otázky životního prostředí University Karlovy se mu podařilo spoluzaložit novou Fakultu
humanitních studií UK, kde vytvořil obor sociální a kulturní ekologie, jehož katedru vede.



 

Kdy 
Seminář začíná v pátek 2.12. v 12:30 hodin a 
končí ve sobotu 3.12. Stravování je zajištěno do 
sobotní snídaně.

Kde

Penzion Fousek

Štědronín

http://www.zvikov.cz

Jak se přihlásit

Na seminář je nutné se přihlásit pomocí 
webové aplikace  http://www.europen.cz

Případné další informace u pí. Šlosarové:

tel: 377632701

fax: 377632702

e-mail:europen@europen.cz

Co zahrnuje účastnický poplatek vložné,  stravné, občerstvení během přestávek a 
ubytování

Úhrada poplatku

č.ú. 478928473, kód banky 0300 

variabilní symbol v elektronické přihlášce

společnost EurOpen.CZ, 

Univerzitní 8, Plzeň

IČO: 61389081

Společnost EurOpen.CZ není plátcem DPH.

Neúčast Při neúčasti se účastnický poplatek nevrací.

Doklad o zaplacení Zašleme v rámci vyúčtování po skončení 
semináře.

Uzávěrka přihlášek 1.12.2005 nebo při naplnění ubytovací kapacity.

On-line přihlášky

Elektronická přihláška je na adrese 
http://www.europen.cz

V programu konference může dojít k drobným 
časovým i obsahovým změnám.

Kapacita Kapacita přednáškového sálu a ubytovací 
kapacita hotelu limitují počet účastníků na 40.

Další informace
Pořizování audio či video záznamů  bez svolení 
přednášejících a organizátorů konference není 
povoleno.



Konferenční poplatky
 

Vložné
členové                      nečlenové

380.-Kč 520.-Kč

Ubytování a stravné
360.-Kč + 195.-Kč 360.-Kč + 195.-Kč

 



Oznámení o konání konference a žádost o příspěvek

XXVIII. technická konference
Českého sdružení uživatelů otevřených systémů EurOpen.CZ

21. – 25. května 2006
     Hotel Lázeň, 340 14 Chudenice.

.

Nabídka a výběr příspěvků.  Oznámení o přijetí
Stručné  anotace  příspěvků  společně  s názvem příspěvku  a   stručným profesním  životopisem 
autora lze zasílat průběžně, nejpozději do 30.3.2006 e-mailem na adresu
europen@europen.cz  nebo  přímo členům  programového  výboru.  Na  webové  stránce 
www.europen.cz je možné najít anotace a profily autorů z předchozích konferencí.
Výběr  příspěvků  provede  programový  výbor  konference.   O  přijetí  příspěvku  budou  autoři 
informováni po projednání programovým výborem obratem, nejpozději do 5.4.2006.

Příspěvek do sborníku
Příspěvky do sborníku v nejlépe textovém tvaru je třeba zaslat e-mailem nejpozději do 1.5.2006. 
Příspěvky  neprocházejí  redakční  ani  jazykovou  úpravou.  Sborník  je  zařazen  do nomenklatury 
ISBN. Autorům příspěvků náleží autorský honorář obvyklý na konferencích sdružení EurOpen.CZ.

Program a registrační formulář
Program konference s pozvánkou bude k dispozici do 15. dubna 2006 v papírové a elektronické 
formě.  Dotazy  či  žádosti  o  podrobnější  informace  je  možné  zaslat  emailem  na  adresu 
europen@europen.cz. Na tuto adresu je možné zaslat i žádost o zařazení do seznamu adresátů 
tištěných pozvánek.

Práce se v sekcích
Je  nedílnou  součástí  konference.  Umožňuje  neformální  sblížení  zájemců  o  společnou 
problematiku. Je plánována na úterní odpoledne, náměty budou zařazeny do pozvánky.

Tutoriály
Pro  zajiištění  co  nejzajímavější  nabídky  tutoriálů  hledá  EurOpen.CZ  neustále  nové  náměty. 
S námětem či nabídkou je možné  se obrátit na programový výbor
nebo e-mailem na adresu europen@europen.cz

Důležité datumy
odevzdání abstraktů : 30.3.2006
vyrozumění o přijetí příspěvku : 5.4.2006
odevzdání příspěvků do sborníku : 1.5.2006

Místo konání
Hotel Lázeň, 340 14 Chudenice
http://www.zamky-hrady.cz/7/chudenice.htm
http://cs.wikipedia.org/wiki/Chudenice

http://cs.wikipedia.org/wiki/Chudenice
http://www.zamky-hrady.cz/7/chudenice.htm
mailto:europen@europen.cz
mailto:europene@europen.cz
http://www.europen.cz/


                 

Programový výbor konference
Novotný Jiří, Masarykova univerzita Brno
Rudolf Vladimír, Západočeská univerzita Plzeň
Sitera Jiří, Západočeská univerzita Plzeň




