
 

Úvod 

Organizace ve dnešním světě zpracovávají a uchovávají čím 

dál více svých aktiv v digitální podobě. Každá organizace, od 

nejmenších po ty největší, by měla analyzovat kybernetická 

rizika, která jí hrozí, a přijmout opatření pro jejich 

minimalizaci. 

Cíle 

Práce popisuje řízení kybernetických rizik, analyzuje a 

popisuje je. Vysvětluje možné příčiny. Poskytuje přehled 

nejčastěji se vyskytujících kybernetických rizik, incidentů či 

hrozeb. Navrhuje opatření pro minimalizaci uvedených rizik. 

Metody 

Mezi základní části procesu hodnocení rizik patří vymezení 

kontextu, ve kterém rizika řídíme, identifikace přítomných 

rizik, určení významnosti rizik, vyhodnocení rizik, ošetření 

rizik a monitorování a prověřování systému řízení rizik. 

Proces hodnocení kybernetických rizik 

 

Obrázek 1 - Proces hodnocení rizik  

Čtenář se seznámí i s procesem rozhodování o riziku. 

Proces rozhodování o riziku 

 

Obrázek 2 - Proces rozhodování o riziku 
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Shrnutí 

Proti kybernetickým rizikům lze úspěšně bojovat. Volbou 

vhodných opatření lze rizika ošetřit a úplně je eliminovat, 

nebo alespoň snížit pravděpodobnost výskytu nebo jejich 

dopad. Práce některá opatření nabízí, oblast kybernetických 

rizik je nicméně stále nedostatečně probádaná a poskytuje 

prostor k výzkumu jak v ekonomicko-manažerských vědách, 

tak ve vědách technických. 
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