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+65 %
za většinou úspěšných hacknutí
stál phishingový e-mail

+83 %
společností není připraveno nést
finanční dopady úspěšného útoku

1 až 5
hesel používají Vaši zaměstnanci
pro přihlašování k různým účtům

Investice do
vzdělávání se
Vám vyplatí



Kurzy IT bezpečnosti

Školení IT bezpečnosti

4 hodinyZačátečník

školení pro koncové zaměstnance

Ochrana soukromí

3 hodinyPokročilý

pro ty co zajímá jejich digitální stopa

OSINT

3 hodinyPokročilý

ověřování informací a detektivní práce 



Náplň kurzů

Školení IT
bezpečnosti

Zabezpečení hesel a 2FA
E-maily, phishing a jak ho
poznat i jinde než v e-mailu
Sociální inženýrství,
manipulace a jak nenaletět
Platby on-line
Bezpečnost mobilních zařízení 
Bezpečnost sdílených
záznamů, dat a cloudů

Ochrana
soukromí

Bezpečné www prohlížeče a
vyhledávače 
Možnost zneužití fotografií,
videí a metadat 
Jak s námi manipulují sociální
sítě
Komunikace bezpečně – e2e
messengery
Anonymizace - IP adresa, DNS,
VPN, TOR  
Alternativní operační systémy

OSINT

Co je to OSINT, kdo ho využívá
a proč
Google dorking 
Manuální vyhledávání
Automatizované vyhledávání
citlivých dat
Získání informací z fotografie a
dokumentů
(ne)Zabezpečené kamery
aneb stalkujeme na dálku



 2 hodinyZačátečník  2 hodinyZačátečník Začátečník

Soft skills

Rodičovská kontrola

přenechte dohled nad digitálním životem
Vašich dětí softwaru a buďte v klidu

Digitální pozůstalost

myslete na to, co se stane s Vašimi daty a
on-line účty dříve, než bude pozdě

Canva pro uživatele

 2 hodiny

buďte svým vlastním grafikem snadno,
rychle a efektivně



Náplň soft skills

Rodičovská
kontrola

Co dětem hrozí v jednotlivých
etapách (2-5;5-7;7-10;10-15)
Rodičovská kontrola a další
nástroje
Sociální sítě a jejich rizika
YouTubeři, gaming a
streamování
Kyberšikana, sexting, stalking
a ti další
Rady, odkazy a diskuze

Digitální
pozůstalost

Digitální majetek a právo
Nesmrtelné profily na
sociálních sítích
Nastavení pověřené osoby na
Googlu, Apple, Facebooku a
dalších platformách
E-mail, hesla a mobily
Poslední vůle on-line
On-line náhrobek a zvěčnění

Canva pro
uživatele

Vytváření grafiky snadno a
efektivně
Rozdíly ve free a PRO verzi
Vytvoření vlastního brandu
Grafika pro sociální sítě
Animované prvky a videa
Odebírání pozadí a efekty
Vytváření prezentací v Canvě



Důvěřují mi společnosti
všech typů a velikostí



Kontaktujte mě

info@pavelmatejicek.cz

E-mail

+420 702 029 676

Telefon

pavelmatejicek.cz

Web


