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Slovník pojmů
●

Capture The Flag (CTF) jsou soutěže zaměřené na kybernetickou bezpečnost a etické
hackování. Zpravidla se jedná o soutěže týmové, kde každý tým dostane set úloh, většinou
rozdělených do kategorií týkajících se určitého podoboru bezpečnosti (např. kryptografie,
binární soubory, web, forensika atd.), za jejichž vyřešení dostávají týmy body. Cílem většiny
úloh bývá získat tzv.Vlajku, což je textový řetězec (obvykle ve formátu flag{}), která bývá skryta
způsobem souvisejícím s povahou úlohy. 1

●

Centrum pro kybernetickou bezpečnost je specializované pracoviště na Fakultě
elektrotechnické na ČVUT v Praze (katedra telekomunikační techniky). Centrum slouží jako
regionální kontaktní místo pro profesní rozvoj, výzkum a sdílení znalostí mezi akademickým
světem a podniky. Posláním Centra je zvyšovat odbornost a šířit osvětu v oblasti kybernetické
bezpečnosti

●

CCNA (Cisco Certified Network Associate) je základní úroveň certifikace z oblasti
počítačových sítí. Na úroveň Associate navazuje certifikační úroveň CCNP (Cisco Certified
Network Professional), které ověřují pokročilé dovednosti ve všech specializacích.

●

Cisco Systems, Inc. je jedna z největších počítačových firem dnešní doby a dominující hráč
na poli síťových prvků. Mimo jiné vyrábí ethernetové i ATM switche, routery, VoIP gatewaye a
IP telefony. Cisco bylo založeno v roce 1984 malou skupinou vědců ze Stanfordovy univerzity.

●

COVID-19, koronavirové onemocnění je nakažlivé onemocnění způsobené nově objeveným
koronavirem. Virus způsobující COVID-19 se přenáší především kapénkami, které vznikají,
když nakažená osoba kašle, kýchá nebo vydechuje.

●

Discord je komunikační platforma pro komunity. Je alternativou Skypu, TeamSpeaku a
ostatních služeb. Discord běží na systémech Windows, MacOS, Android, iOS, Linux a ve
webovém prohlížeči.

●

ECSC (The European Cyber Security Challenge) je iniciativou Evropské agentury pro
kybernetickou bezpečnost – ENISA (European Union Agency for Cybersecurity). Jedná se
o soutěž, která je zaměřena na hledání a rozvoj mladých talentů v oblasti kybernetické
bezpečnosti. ENISA organizuje soutěž ECSC od roku 2014. ECSC se v minulosti uskutečnilo
v Rakousku, Německu, Španělsku, Velké Británii, Rumunsku a Rakousku. V roce 2021 se má
toto evropské finále uskutečnit v Praze. ECSC navazuje na národní iniciativy a projekty
jednotlivých zapojených zemí, které samostatně organizují různými formami národní soutěže v
kybernetické bezpečnosti zaměřené na studenty středních a/nebo vysokých škol. V České
republice národní soutěž v kybernetické bezpečnosti od roku 2016 organizuje Pracovní skupina
kybernetické bezpečnosti České pobočky AFCEA (Armed Forces Communication &
Electronics Association).

●

Hacker je zpravidla velice schopný programátor, který je odborníkem na manipulace nebo
úpravy počítačových systémů a sítí. Zákeřný hacker oproti němu využívá své počítačové
dovednosti k získání neoprávněného přístupu k cizím počítačům a sítím.

●

Hacking je záměrná změna běžného chování počítače a připojených systémů. Obvykle je
prováděn pomocí skriptů nebo programů, které manipulují s přenášenými daty, s cílem získat
přístup k informacím ze systému.

●

Human resources (HR) neboli lidské zdroje jsou specifická činnost v rámci organizace, která
se zabývá řízením lidského kapitálu v organizaci, tedy řízením zaměstnanců jako celku.

●

Informační technologie, zkráceně IT, je odvětví techniky, které se zabývá tvorbou, zaváděním
a zdokonalováním procesů a metod sběru (shromažďování), kontroly, zpracování, uchování,
vyhledávání, řízení, výměny, zobrazování, zpřístupňování a využívání dat a informací,
zahrnující automatizaci těchto procesů.

●

Kybernetická bezpečnost (Cyber Security) je odvětví výpočetní techniky známé jako
informační bezpečnost, uplatňované jak u počítačů tak i sítí. Strategie a metody informační

1

Eagle, C.; Clark, L., John; (U.S.), N. P. S.: Capture-the-Flag: Lear-ning Computer Security Under Fire. 2004.
Dostupné z:https://calhoun.nps.edu/handle/10945/7203
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bezpečnosti se často liší od většiny jiných výpočetních technologií, protože jejich výhradním
cílem je zabránit nežádoucímu chování počítačů.
●

Kybersoutěž neboli Kybernetická soutěž je soutěží středoškoláků ve znalostech a
dovednostech v oblasti kybernetické bezpečnosti a informačních a komunikačních systémů.
Kybersoutěž je podporována řadou státních, akademických a soukromých organizací či firem
a financována je převážně ze soukromých zdrojů. Do soutěže se od jejího počátku zapojilo
téměř 300 středních škol z celé ČR, což za tři ročníky soutěže znamenalo více než 8.000
účastníků – studentů středních škol ve věku 14 – 20 let. Do soutěže se od roku 2018 postupně
zapojují i studenti vysokých škol. Soutěž řídí Soutěžní výbor.

●

Národní úřad pro kybernetickou a informační bezpečnost (NÚKIB) je ústředním správním
orgánem pro kybernetickou bezpečnost včetně ochrany utajovaných informací v oblasti
informačních a komunikačních systémů a kryptografické ochrany.

●

Popis pilotního projektu - dokument popisující intervenci studijních stáží v oblasti
kyberbezpečnosti (SIC, únor 2020)

●

SIC - Středočeské inovační centrum, spolek, je nezisková organizace založená v roce 2015
Středočeským krajem, Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., Astronomickým ústavem AV ČR, v.
v. i. a Výzkumným ústavem geodetickým, topografickým a kartografickým,v. v. i. Od roku 2018
je dalším členem ČVUT v Praze. SIC podporuje výzkum, vývoj a inovace na území
Středočeského kraje. Utváří partnerství a navazuje spolupráci mezi firmami a akademickou
sférou. Přispívá k růstu a rozvoji zejména malých a středních inovačních firem a posiluje
konkurenceschopnost středočeského regionu v rámci české i globální ekonomiky.

●

WebEx je videokonferenční služba společnosti Cisco Systems, Inc., resp. prostředí, které
zajistí konferenční propojení několika počítačů.

5

1. Manažerské shrnutí
Realizační tým hodnotí pilotní projekt jako úspěšný, neboť se naplnila očekávání realizátorů i studentů
samotných.
Z projektového hlediska lze hovořit o dobře zvládnutém projektu, neboť se podařilo naplnit cíl projektu,
doručit výstupy i výsledky projektu dle zadání; povedlo se dodržet harmonogram a rozpočet, ve kterém
dokonce došlo k úsporám. Kvůli nečekané situaci spojené s pandemií COVID-19 pracoval realizační
tým s vyšší mírou nejistoty a improvizace, než je v projektech běžné. I tak se však realizačnímu týmu
podařilo stáž uskutečnit dle původně stanoveného zadání včetně veškerých plánovaných aktivit od
začátku až do konce.
Projekt byl příkladem zdárné spolupráce mezi krajem, vysokou školou a středními školami. Jedna z
důležitých rolí univerzity, kromě vědy samotné, je totiž služba veřejnosti a příprava lidí do praxe. Projekt
studijní stáže středoškoláků na odborném pracovišti vysoké školy zcela jistě pomohl všem studentům2.
rozvinout jejich znalosti, odbornost, měkké dovednosti a v neposlední řadě i jejich sociální kapitál.
Studenti, kteří stáž úspěšně dokončili, hodnotili stáž jako smysluplnou; oceňovali zejména rozhled a
množství nových informací a zkušeností, které jim stáž přinesla, dále množství kontaktů na nové,
zajímavé lidi a také možnost nahlédnout do prostředí vysoké školy. Exkluzivním prvkem byla možnost
podílet se na úlohách pro ECSC; velkorysé finanční ohodnocení, množství zajímavých přednášek,
týmová CTF hra či certifikovaný kurz s mezinárodní platností. Studenty motivovala možnost pracovat
na něčem, co je baví, a měli možnost vyzkoušet si i věci, ke kterým by se jinak nedostali. Díky týmové
práci na reálných projektech si studenti budovali nejen svoji znalostní základnu a odbornost, ale rozvíjeli
také své měkké dovednosti, jako např. komunikační a prezentační dovednosti, týmovou spolupráci,
argumentaci a vyjednávání, diskutování, time-management, práci s informacemi, schopnost adaptace,
zvládání stresových situací atd.
Díky propojení vysokoškoláků (v roli průvodců) se středoškoláky bylo možné vytvořit kreativní
stimulující prostředí a ukázalo se, že motivace a společný zájem jsou často důležitější než formální
vzdělání.
Průvodce motivovala možnost předat svoje znalosti a dovednosti dále a také možnost načerpat více
zkušeností s výukou a vedením týmu. Průvodci díky projektu jednoznačně rozvíjeli své měkké
dovednosti, zejména schopnost vést lidi a týmy se vším, co s touto problematikou souvisí (např.
poskytování zpětné vazby, delegace úkolů, hodnocení, kontrola, zjišťování potřeb v týmu, práce s různě
motivovanými členy týmu, řešení sporů atd.). Tyto praktické dovednosti nelze získat při studiu
samotném, a zároveň se při nástupu do zaměstnání často od uchazečů vyžadují. Stáž tedy simulovala
do jisté míry reálné pracovní prostředí, kdy studenti SŠ byl v roli zaměstnanců s nižší kvalifikací, VŠ
studenti byli v roli středního managementu s vyšším vzděláním a realizační tým (projektový manažer;
vedoucí Centra pro kybernetickou bezpečnost; koordinátoři a lektoři) byl v pozici vyššího
managementu; zadavatel (SIC) potom v roli top managementu/sponzora.
Pilotní projekt umožnil vyzkoušet v praxi inovativní myšlenku, která má jednoznačně potenciál další
replikace. Díky realizaci projektu byla nasbírána řada zkušeností, pozitivních i negativních, ze kterých
je možné vyvodit doporučení pro podobné projekty do budoucna.
V intervenci má jednoznačně smysl pokračovat, lze ji různě modifikovat a přizpůsobovat dle potřeb
konkrétního zadavatele. Klíčové je dobře specifikovat cíl projektu (potřebu, která se díky projektu bude
řešit), správě jej interpretovat všem zúčastněným a dle cíle a možností rozpočtu následně sestavit
projekt tak, aby formou i obsahem dával smysl. Pro další běhy stáže je možné nabídnout několik variant.
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2. Popis pilotního projektu
2.1 Popis projektu
Pilotní ověření č. 3) Studijní stáže v oboru kyberbezpečnosti bylo součástí projektu Smart Akcelerátor
II ve Středočeském kraji, který je financovaný z Evropských strukturálních a investičních fondů a z
rozpočtu Středočeského kraje.

2.2 Cíl projektu
Cílem projektu bylo podpořit nadané studenty středních škol v dalším vzdělávání v oboru
kyberbezpečnosti a rozvoji jejich IT dovedností. Projekt měl za cíl podpořit vybrané studenty, kteří měli
díky aktivní účasti po celou dobu studijní stáže v oblasti kyberbezpečnosti rozvíjet svůj potenciál. Měl
být stimulován jejich zájem o výzkum a vývoj v oblasti pokročilých IT systémů a kyberbezpečnosti.
Cílem projektu bylo rovněž vytvořit virtuální tréninkovou kapacitu využitelnou pro realizaci školení a
cvičení v oblasti kyberbezpečnosti mimo jiné prostřednictvím simulací a her. Pilotní ověření mělo
prověřit základní koncepci takové virtuální tréninkové kapacity a možnosti jejího zapojení do výuky
informatiky na středních školách v kraji (např. školení učitelů, obohacení výuky formou počítačových
simulací na bázi boje s kyberhrozbami aj.). V přípravné fázi projektu bylo realizačním týmem zadání
konkretizováno a bylo dohodnuto, že studenti budou spolu s průvodci v rámci praktických cvičení
pracovat na vymýšlení, vývoji a přípravě projektů/úloh, které budou moci být využity jako soutěžní úlohy
do evropského finále kybernetické soutěže (ECSC), které se bude konat na podzim roku 2021 v Praze.
Po využití úloh v této soutěži bude moci zadavatel tyto úlohy převzít a dále je využít dle svého uvážení,
např. právě jako tréninkovou kapacitu využitelnou k obohacení výuky na středních školách, ve veřejné
správě atp.
Tento pilotní projekt měl otestovat možnosti spolupráce kraje, vysokých škol a soukromého či
neziskového sektoru.

2.3 Účel projektu
S formováním informační společnosti a trendem digitalizace globálně přibývá počet incidentů v oblasti
kyberbezpečnosti a rapidně narůstá jejich závažnost. Reakcí na tuto skutečnost je celosvětová snaha
o ochranu informačních a komunikačních technologií, což vede ke zvýšení poptávky po odbornících na
kybernetickou bezpečnost. Těchto odborníků je však v současnosti velký nedostatek a dle Evropské
komise bude v nejbližších letech Evropě chybět až 900 tisíc IT profesionálů.
Účelem tohoto projektu bylo zachytávat, rozvíjet a stimulovat mladé talentované lidi, kteří mají potenciál
stát se profesionály v oblasti IT, aby v této oblasti zůstali, mohli se v ní profesně realizovat a doplnit tak
počty chybějících IT specialistů.
V České republice probíhá od roku 2016 středoškolská soutěž v oblasti kybernetické bezpečnosti
(Kybersoutěž, více viz www.kybersoutez.cz), kterou mimo jiné zaštiťuje Národní úřad pro kybernetickou
bezpečnost (NÚKIB), ČVUT či asociace AFCEA. Studijní stáže, které jsou předmětem tohoto projektu,
budou s nadanými a motivovanými absolventy Kybersoutěže dále pracovat. Projekt pilotního ověření
měl rovněž otestovat, zda jsou studijní stáže vhodným nástrojem pro následnou práci s nadanými
studenty.

2.4 Výsledky projektu
Výsledkem projektu pro všechny zapojené cílové skupiny mělo být zlepšení jejich dovedností v oblasti
kyberbezpečnosti. To je možné prokázat například zlepšením reakcí jednotlivých účastníků na
kybernetické hrozby v počítačových cvičeních či simulacích v rámci tréninkové kapacity.
Výsledkem projektu by měl být zvýšený zájem zapojených studentů o oblast IT, který by bylo možno
prokázat jejich zájmem o případné návazné aktivity projektu či ve střednědobém horizontu jejich
nástupem do studia některého z IT oborů na vysoké škole.
Dalším z výsledků projektu by tedy měl být nárůst počtu studentů, učitelů a středních škol vykazujících
zájem o zapojení do další fáze projektu. To bude signalizovat, že projekt měl předpokládaný dopad –
stimulaci zájmu o informační technologie a oblast kyberbezpečnosti. Projekt by měl přitáhnout i další
zájemce z řad veřejných institucí a soukromého sektoru.
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Výsledkem úspěšného projektu by měla být rovněž zkušenost efektivní spolupráce mezi krajem,
vysokou školou, středními školami a dalšími partnery ze soukromého či neziskového sektoru, a
následný zájem o spolupráci na realizaci další intervence sdružení výše uvedených partnerů.

2.5 Výstupy projektu
Výstupem projektu by měl být ověřený postup pilotního ověření schopný replikace i v jiných krajích ČR.
Závěrečná hodnotící zpráva obsahuje podrobný popis jak pozitivních, tak negativních dopadů projektu
včetně dalších doporučení.
V rámci studijní stáže mělo vzniknout několik úloh v podobě her či simulací, které budou primárně
použity pro potřeby evropského finále kybersoutěže (ECSC), které se bude konat na podzim roku 2021
v Praze. Po využití úloh v této soutěži bude moci zadavatel tyto úlohy převzít a dále je využít dle svého
uvážení, např. právě jako tréninkovou kapacitu využitelnou k obohacení výuky pedagogům SŠ či dalším
zájemcům. Kromě učitelů na SŠ bude v případě zájmu možné poskytnout tuto tréninkovou kapacitu i
např. pracovníkům ve veřejném sektoru, kteří si mohou otestovat, případně zvýšit svoje dovednosti v
oblasti kyberbezpečnosti.
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3 Popis realizace pilotu
3.1 Přípravná fáze projektu
Přípravná fáze projektu trvala od listopadu 2019 do února 2020. Během přípravné fáze byla obsazena
pozice projektového manažera a pozice manažerů programu. Bylo dohodnuto, že namísto 2 osob na
pozici manažerů programu bude do projektu vstupovat více osob s malými úvazky v různých fázích
projektu tak, aby byly vykryty různé potřeby v projektu (průvodci studentů, lektoři, koordinátoři).
V přípravné fázi se všichni noví zaměstnanci ve spolupráci se SIC seznamovali s cílem projektu a se
svojí pracovní náplní. Byl připravován systém výběru studentů, osnova stáže, harmonogram projektu,
systém odměňování studentů, úlohy pro studentské projekty, ale také se řešily technické záležitosti,
jako např. nákup notebooků pro studenty, nákup minipočítačů s příslušenstvím a pronájem serverů pro
potřeby virtualizace úloh.
Na základě stanoveného systému výběru studentů byli vytipovaní studenti osloveni, vybráni a následně
pozváni na první slavnostní setkání, kterým byla zahájena realizační fáze projektu – samotná stáž.

3.1.1 Aktivity přípravné fáze projektu
●

Obsazování pracovních pozic – projektový manažer a manažeři programu (oslovení
potenciálních zájemců na ČVUT, výběr manažerů programu, vytváření náplně práce, pracovněprávní agenda)

●

Příprava obsahu a formy stáží (stanovení délky stáže, dohodnutí četnosti a způsobu setkávání,
výběr přehledového kurzu pro studenty, příprava úloh pro praktické projekty s průvodci,
příprava dodatku o mlčenlivosti k DPP, příprava systému odměňování studentů, příprava
systému hodnocení studentů)

●

Příprava harmonogramu projektu

●

Stanovení technických parametrů pro nákup techniky (notebooky, minipočítače, operační
paměti, disky) a pronájem dedikovaných serverů

●

Hledání, oslovování a výběr firem poskytujících pronájem dedikovaných serverů (komunikace,
srovnání nabídek, výběr nabídky s nejnižší cenou), uzavření smlouvy o pronájmu serverů;

●

Nákup notebooků a minipočítačů a příslušenství na základě průzkumu trhu a srovnání nabídek
(nejnižší cena, dostupnost na skladě);

●

Stanovení systému výběru studentů pro stáž; získání kontaktů na studenty přes Kybersoutěž;
oslovení studentů skrze e-mail; příprava online dotazníku ohledně zájmu o stáž a zkušeností
studentů s IT a kyberbezpečností; vyhodnocení dotazníků, výběr studentů, komunikace se
studenty, učiteli SŠ a rodiči studentů;

●

Příprava prvního slavnostního setkání na ČVUT – zahájení stáže; stanovení programu setkání
(uvítání ze strany SIC, ČVUT, vysvětlení cíle projektu, pravidel, pracovně-právní agenda,
přednáška na téma kyberbezpečnosti, zajištění občerstvení);

●

Sepsání plánu realizace Pilotu 3 (dokument „Popis pilotního projektu“)

3.2 Personální zajištění
Během přípravné fáze byla obsazena pozice projektového manažera a následně pozice manažerů
programu. Bylo dohodnuto, že namísto 2 osob na pozici manažerů programu bude do projektu
vstupovat více osob s menšími úvazky v různých fázích projektu tak, aby byly vykryty různé potřeby v
projektu (průvodci studentů, lektoři, koordinátoři).
Tři osoby provázely SŠ studenty po celou dobu realizace projektu a řešily se studenty praktické projekty
– úlohy. Tyto osoby byly v projektu označovány jako „průvodci“. Průvodci byli studenti 1. či 2. ročníku
magisterského studia na ČVUT. Skupinu průvodců doplnila ještě jedna osoba na pozici koordinátora,
která nakonec vedla také jednu projektovou skupinu, pracovala tedy reálně jako průvodce, a nad to jí
připadly i nějaké koordinátorské úkoly.
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Dále se do projektu zapojila ještě jedna osoba v pozici koordinátora, která pracovala s nižším úvazkem
než průvodci a vypomáhala se stážemi z organizačního hlediska, pomáhala facilitovat průběh stáží a
doplňovala práci průvodců.
Do projektu se též zapojili 2 lektoři – lektor IT, který studentům připravil několik přednášek z kapitol IT;
a lektorka prezentačních dovedností, která připravila několik praktických workshopů.
V závěru realizační fáze byly zaměstnány ještě 2 osoby – průvodci/koordinátoři cloudu. Tito
zaměstnanci převáděli studentské úlohy na servery.
Celkem se do projektu zapojilo 10 osob, které měly uzavřenou dohodu o pracovní činnosti či dohodu o
provedení práce se SIC. Celkově tyto osoby vykázaly 1 947 hodin práce na projektu.
Přehledový kurz kybernetické bezpečnosti vedl certifikovaný lektor (vysokoškolský pedagog), který je
zaměstnancem ČVUT a neměl zaměstnaneckou smlouvu se SIC. Kontinuitu věcného zaměření
programu stáží po celou dobu pilotního projektu zajišťoval vedoucí Centra pro kybernetickou
bezpečnost na ČVUT, Ing. Jaroslav Burčík, PhD., který také neměl pracovní smlouvu se SIC. Centrum
pro kybernetickou bezpečnost po skončení realizace projektu vystavilo Středočeskému inovačnímu
centru fakturu za služby, které Centrum pro stáž vykonalo, kam spadá jak kurz CCNA, tak služby pana
Burčíka.

3.3 Výběr studentů
Během přípravné fáze projektu bylo dohodnuto, že v případě velkého zájmu bude možné dát prostor
až 13 zájemcům o stáž (minimálně však 10), jelikož realizační tým díky návrhu systému postupně se
navyšujících odměn (s tím, že částka 7.500 Kč 2 bude vyplácena studentům až poslední 3 měsíce)
výrazně snížil osobní náklady na studenty. V Popisu pilotního projektu bylo stanoveno, že studenti
budou vybráni na základě výsledků z druhého kola Kybersoutěže.
Uzávěrka 2. kola Kybersoutěže byla 20. ledna 2020 v 18 hodin. Po zpracování výsledků Soutěžním
výborem Kybersoutěže bylo známo pořadí studentů po krajích ČR. Výběr studentů pro stáž mohl tedy
proběhnout až po tomto termínu.
Předseda soutěžního výboru, pan Petr Jirásek, poskytl panu Jaroslavu Burčíkovi z ČVUT
(místopředseda soutěžního výboru Kybersoutěže) kontakty na 22 studentů ze Středočeského kraje (ve
výsledcích jsou studenti do krajů rozřazováni dle adresy školy, kterou navštěvují, nikoliv podle bydliště),
kteří prošli druhým kolem. Nutno podotknout, že se jednalo o všechny studenty Středočeského kraje,
kteří se do 2. kola dostali a přihlásili se do něj, nikoliv o studenty s nejlepšími výsledky z tohoto kola.
Těchto 22 studentů mělo rozdílné počty bodů (včetně těch s počtem 0 bodů - pokud se do soutěže
pouze zalogovali a odeslali prázdný formulář). Ve snaze získat do stáže alespoň 10 studentů bylo
osloveno všech těchto 22 studentů, neboť byl předpoklad, že ne všichni oslovení studenti na nabídku
stáže zareagují.
22 studentů Středočeského kraje bylo 29. 1. 2020 osloveno e-mailem, ve kterém byly obsaženy
informace o charakteru stáží, povinnostech studentů a také o benefitech, které díky absolvování stáže
mohou studenti získat. Dále byly přiloženy anotace úloh, které připravili průvodci k možnému řešení v
rámci studentských projektů. K e-mailu byl přiložen krátký on-line dotazník3 na základě kterého byly
vyhodnoceny zkušenosti a motivace studentů.
Dotazník obsahoval 4 otevřené a 2 uzavřené otázky. Zjišťovaly se zkušenosti studentů v oblasti IT a
kyberbezpečnosti (zda již studenti absolvovali nějaký kurz; jaké programovací jazyky umí používat; zda
mají zkušenosti s administrací systémů), zájem studentů o oblast IT (co je v této oblasti zajímá nejvíce)
a motivace pro účast na stáži (v čem spatřují studenti svůj potenciální přínos pro tým). Studenti také
zaškrtli projekty, které by chtěli v rámci stáže řešit.
Do 10. 2. 2020, kdy byl stanoven termín pro vyplnění dotazníků, bylo doručeno 13 odpovědí. Jedna
odpověď byla od studenta mladšího 15 let, který kvůli svému věku nesplňoval definici středoškoláka, a
proto nemohl být do stáže zařazen. Stáž byla totiž koncipována jen pro studenty středních škol. Dalších
12 studentů splňovalo podmínky pro přijetí na stáž. Tito studenti byli dále kontaktováni a pozváni na

V projektové žádosti SA II bylo stanoveno, že prostřednictvím zavedené Kybersoutěže bude na odbornou stáž
vybráno 10 středoškolských studentů. Výše měsíčního stipendia byla stanovena na 7.500 Kč na osobu. Na základě
těchto předpokladů se počítalo s rozpočtem 600.000 Kč na osobní náklady studentů.
3 Přesné znění dotazníku je uvedeno v příloze tohoto dokumentu.
2
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první uvítací setkání na ČVUT, dne 27. 2. 2020, které bylo rovnou spojeno s první odbornou přednáškou
k tématu kybernetické bezpečnosti.
Celkem bylo na stáž přijato 12 středoškolských studentů (4 dívky a 8 chlapců). 9 studentů pocházelo z
Gymnázia J. S. Machara v Brandýse nad Labem, 1 z Gymnázia Dr. Josefa Pekaře v Mladé Boleslavi,
1 z Gymnázia Jiřího Ortena v Kutné Hoře a 1 z Gymnázia Říčany.

3.3.1 Vyhodnocení vstupního dotazníku
Přihlášení studenti měli dle odpovědí z dotazníků velmi různou úroveň znalostí a zkušeností s oblastí
IT a kybernetické bezpečnosti. 2 studenti uvedli, že již během studia střední školy absolvovali
mimořádné studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy a úspěšně absolvovali nějaké
předměty z IT. Několik studentů uvedlo účast na letních školách (např. Masarykova univerzita,
Czechitas letní škola; Letní kurz Introduction to Computer Science od ČVUT a Stanford University),
soustředěních (FIKS4), školeních (např. akademie CZ.NIC), on-line/korespondenčních kurzech (např.
Mourous na FEL, ČVUT; itnetwork.cz) či účast na akcích (LinuxDays, InstallFest, Robosoutěž). Studenti
zmiňovali i Dětskou univerzitu ČVUT, kroužek IT na škole či elektrotábor. 3 studenti uvedli, že
neabsolvovali žádný kurz.
Všichni studenti uvedli alespoň základy programovacího jazyka python. Čím zkušenější studenti, tím
uvedli více programovacích jazyků (až 8).
S administrací systémů měli zkušenost 4 dotázaní studenti; 8 studentů nikoliv.
Na otázku, co je zajímá a láká v oblasti IT a kyberbezpečnosti nejvíce, odpovídali studenti takto:
●

navrhování bezpečných informačních systémů, formální verifikace SW

●

kryptografie, luštění a hledání skrytých zpráv v souborech

●

vyzkoušet si nějaké kybernetické útoky (např. SQL injection, Man in the middle), prolamování
hesel

●

sociální inženýrství (využití psychologie)

●

fungování internetového bankovnictví, bezkontaktní platby v obchodech, kryptoměny a jejich
zabezpečení

●

forensika, sítě

●

šifrování, jeho matematické principy a prolamování, programování nástrojů

●

hardware hacking, binary exploitation

●

Webová a síťová bezpečnost, steganografie

●

zabezpečení a šifrování dat, ochrana proti virům, kybernetické útoky

●

Složitější úlohy jako například HW v letošní kybersoutěži, QR code 1 a 2 v letošním PicoCTF,
weby, JavaScript, Linux

●

ochrana citlivých údajů, její posílení, případné prolomení

●

Šifrování obecně, různé typy attacků a jejich prevence.

●

síťové útoky, ochrana sítí, penetration testing

Jen jedna studentka uvedla, že zatím není nijak zaměřená.
Všichni studenti byli dle odpovědí velmi motivovaní možností (dalšího) vzdělání a zdokonalení v oblasti,
která je zajímá a baví. Dále je motivovala možnost pracovat v týmu, což by byla pro mnohé nová
zkušenost, a potkat se s podobně zaměřenými lidmi. Studenti také zmiňovali osobní rozvoj a nahlédnutí
do oblasti IT kvůli svému možnému budoucímu zaměření. Několik studentů se odkazovalo na
Kybersoutěž, ECSC a CTF, se kterými mají zkušenosti, a proto je podobně zaměřená stáž zaujala.

FIKS je Fiťácký Informatický Korespondenční Seminář pro studenty středních škol pořádaný Fakultou
informačních technologií ČVUT v Praze. Byl založen na podzim roku 2013.
4
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3.4 Průběh stáží
Délka stáže byla v Popisu pilotního projektu stanovena na 7 měsíců, od března do konce září. Oproti
plánu začala stáž již o týden dříve, tedy 27. 2. 2020. Stáž končila v souladu s harmonogramem 29. 9.
2020.
Stáž měla dle Popisu pilotního projektu probíhat na bázi osobních setkání jednou týdně na 3 hodiny
(každý čtvrtek od 16 do 19 hodin, v učebně Samsunglab v Centru pro kybernetickou bezpečnost na
FEL ČVUT). Kvůli pandemii koronaviru byla první tři měsíce stáž realizována výhradně distančně. Také
se oproti původnímu plánu změnil systém setkání během letních prázdnin (kvůli dovoleným na straně
průvodců i studentů). V červenci a srpnu byly odhlasovány vždy 2 termíny, kdy studenti přijeli do Prahy
a strávili tam téměř celý den (dopoledne i odpoledne). Letní setkání se sestávala z práce v projektových
skupinách, přednášek a workshopů (kurz CCNA skončil v červnu).

3.4.1 Harmonogram stáže
2019

2020

Aktivita pilotního ověření č. 3
11

12

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Příprava programu studijních
stáží
Realizace programu studijních
stáží
Přednášky, workshopy
Kurz CCNA CyberOps
Studentské projekty
Vyhodnocení pilotního ověření

Harmonogram mimořádných setkání
Slavnostní zahájení a ukončení stáže
●

27. 2. 2020 - slavnostní zahájení

●

29. 9. 2020 - slavnostní ukončení

Termíny závěrečných zkoušek kurzu CCNA
●

18. 6. 2020 - první termín zkoušky

●

29. 6. 2020 - druhý/náhradní termín zkoušky

Přednášky a workshopy (a jejich lektoři)
●

27. 2. 2020 – Milan Habrcetl – Bezpečnost a hrozby na mobilních zařízeních

●

24. 6. 2020 - Jiří Duchoň – Hackování Windows

●

4. 6. 2020 – Ladislav Sieger – Kryptografie

●

9. 7. 2020 – Aneta Zemanová – workshop prezentačních dovedností I

●

23. 7. 2020 – Aneta Zemanová – workshop prezentačních dovedností II

●

23. 7. 2020 – Ladislav Sieger – Základy kryptoanalýzy

●

11. 8. 2020 – Aneta Zemanová – prezentační dovednosti + příprava a trénink prezentací

12

Společná setkání zájemců o oblast kyberbezpečnosti a soutěže (dobrovolná účast)
●

24. - 25. 6. 2020 - CTF v Praze5

●

12. 8. 2020 - CTF v Plzni

Hodnocení studentů
●

květen 2020: hodnocení pokroku studentů po 2 měsících stáže (dotazník + rozhovor s
vedoucím projektové skupiny)

●

červenec 2020: hodnocení pokroku studentů po 4 měsících stáže (dotazník + pohovor se všemi
průvodci, lektorkou a vedoucím Centra pro kybernetickou bezpečnost)

●

září 2020: celkové hodnocení stáže a zpětná vazba (dotazník + osobní diskuse na závěrečném
setkání)

Stáž měla dvě hlavní obsahové roviny:
1) absolvování kurzu CCNA Cyber Operations s certifikovaným lektorem a
2) praktická cvičení na projektech z oblasti kyberbezpečnosti pod dohledem „průvodců”.
Stáž byla navíc obohacena dalšími aktivitami (např. soutěže CTF), workshopy (praktický kurz
prezentačních dovedností) a odbornými přednáškami (kryptologie, kryptoanalýza, bezpečnost a hrozby
na mobilních zařízeních, hackování Windows atd.). Cílem těchto aktivit bylo nabídnout studentům širší
spektrum témat a informací, které se vztahují k oblasti kybernetické bezpečnosti a pokročilých
kompetencí v IT.

3.4.2 Kurz CCNA CYBERSECURITY OPERATIONS
Jedná se o přehledný kurz společnosti CISCO, určený pro studenty, kteří se chtějí stát profesionály v
oboru kybernetická bezpečnost či mají zájem poznat problematiku tohoto oboru v souvislostech.
CCNA (Cisco Certified Network Associate) je základní úroveň certifikace z oblasti počítačových sítí. Na
úroveň Associate navazuje certifikační úroveň CCNP (Cisco Certified Network Professional), které
ověřují pokročilé dovednosti ve všech specializacích.
Primárně je kurz zaměřen na práci v centru bezpečnostního dohledu (SOC). Kurz je veden
certifikovaným lektorem. Kurz má celkově 13 kapitol, z nichž je každá uzavřená tzv. „chapter testem“,
pro potřeby stáže jich každý student musel splnit minimálně 8. Kurz je založen na samostudiu (studijní
materiály jsou v anglickém, německém či francouzském jazyce) a následně jednou týdně vysvětlení
látky lektorem (v českém jazyce). Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, kterou tvoří dva testy
(Feedback a Final Exam). Test se sestává ze stejného typu otázek jako jednotlivé kapitolové testy.
Prerekvizitou k závěrečnému testu je složení všech testů kapitolových.
Jednotlivé moduly:
1. Kybernetická bezpečnost a centra bezpečnostního dohledu (SOC)
2. Operační systém Windows, základy správy, získávání dat pro bezpečnostní analýzu
3. Operační systém Linux, základy administrace a dohledu systému
4. Síťové protokoly a služby
5. Síťová infrastruktura, topologie a technologie
6. Základy síťové bezpečnosti, principy útoků na data a sítě
Akci pořádalo Centrum pro kybernetickou bezpečnost na ČVUT. Na tuto akci byli přizváni i studenti ze stáže,
avšak jejich účast na akci nebyla povinná (nebyla součástí hodnocení aktivity). Akce se účastnili i další studenti a
zájemci u tuto oblast. Na programu prvního dne byla týmová CTF hra (Capture the flag), přednáška s názvem
“Hackování Windows” a společenský večer; 2. den představili organizátoři plány na evropské finále kybersoutěže
(European Cyber Security Challenge) v roce 2021, které se bude konat poprvé v Praze. Následoval workshop, jak
se mohou studenti zapojit do příprav tohoto finále. Odpoledne bylo vyhrazeno setkání studentů ze stáže SIC s
průvodci k práci na projektech.
5
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7. Podrobné analýzy útoků a monitorování síťového provozu
8. Principy a přístupy k ochraně sítí a síťových infrastruktur
9. Základy kryptografie, správy a distribuce veřejných klíčů (PKI)
10. Analýza a zabezpečení koncových stanic
11. Monitoring a šetření bezpečnostních incidentů
12. Detekce a analýza průniků, systémy IDS a IPS
13. Práce v CIRT týmu, reakce na incidenty a zotavení systému
Kurz spadá do stálé nabídky certifikovaných kurzů, které veřejnosti nabízí Centrum pro kybernetickou
bezpečnost na ČVUT v Praze. Kurzovné si zájemci hradí sami a stojí 3 000 Kč pro studenty SŠ a VŠ /
9 000 Kč pro absolventy ČVUT / 18 000 Kč pro všechny ostatní (všechny uvedené ceny jsou včetně
DPH). Studenti z pilotní stáže získali kurz, respektive certifikát o absolvování kurzu zdarma. Jedná se
o významný benefit pro účastníky stáže.
Kurz CCNA probíhal kvůli vyhlášenému nouzovému stavu v ČR po celou dobu distančně - lektor
zpracoval harmonogram plnění kapitolových testů a závěrečné zkoušky. Každý týden proběhla on-line
relace, kdy lektor představil novou kapitolu. Relace probíhaly v aplikaci Webex (aplikace pro meetingy
a konference od společnosti CISCO). Studenti pak ve stanovených termínech sami vyplňovali
kapitolové testy a procházeli si studijní materiály v anglickém jazyce.
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18. června 2020 se konala závěrečná zkouška. Ke zkoušce se osobně dostavilo 10 studentů ze stáže,
kteří měli splněné všechny kapitolové testy (2 studenti v té době již požádali o ukončení stáže a ačkoliv
měli také všechny kapitolové testy hotové, rozhodli se zkoušku neabsolvovat). Zkoušku napoprvé
úspěšně složilo 8 studentů. Náhradní termín pro studenty, kteří byli v prvním termínu neúspěšní, se
konal 29. 6. 2020. V tomto termínu splnili úspěšně zkoušku i tito 2 studenti.
Lektor přistupoval ke studentům standardně jako k vysokoškolákům a kladl důraz na samostatnou práci.
Stážisté dle hodnocení lektora nijak nevybočovali z řad normálních studentů, někteří byli více aktivní,
jiní méně. Obtížnost kurzu pro české středoškoláky hodnotil jako adekvátní, neboť kurz je původně
určen pro americké středoškoláky, sekretářky a jiné administrativní pracovníky. Dle lektora nejsou však
jednotlivé kapitoly kurzu obsahově vyváženy, což je spíše výtka směrem ke tvůrcům kurzu. Absolvování
kurzu dává studentům dle lektora dobrý rozhled v oblasti kybernetické bezpečnosti a benefitem navíc
může být to, že celý kurz je v anglickém jazyce, takže se studenti seznamují s materiály v angličtině.

3.4.3 Práce na studentských projektech
Manažeři programu, tzv. průvodci, kteří pracovali se studenty po celou dobu stáže na praktických
projektech, jsou sami studenty magisterského studia na ČVUT, kteří mají osobní zkušenosti s
Kybersoutěží a jsou reprezentanty ČR v evropské kybernetické soutěži (ECSC).
Výběr VŠ studentů do role průvodců byl proveden se záměrem, aby průvodci a stážisté k sobě měli
blíže svým věkem, zájmy či životním stylem. Rovněž byl záměr podporovat u VŠ studentů jejich měkké
dovednosti, zejména schopnost vést lidi a týmy se vším, co s touto problematikou souvisí (např.
poskytování zpětné vazby, delegace úkolů, hodnocení, kontrola, zjišťování potřeb v týmu, práce s různě
motivovanými členy týmu, řešení sporů atd.). Tyto praktické dovednosti nelze získat při studiu
samotném, a zároveň se při nástupu do zaměstnání často od uchazečů vyžadují. Stáž tedy simulovala
do jisté míry reálné pracovní prostředí, kdy studenti SŠ byl v roli zaměstnanců s nižší kvalifikací, VŠ
studenti byli v roli středního managementu s vyšším vzděláním a realizační tým (projektový manažer;
vedoucí Centra pro kybernetickou bezpečnost; koordinátoři a lektoři) byl v pozici vyššího
managementu; zadavatel (SIC) potom v roli top managementu/sponzora.
Řešení praktických projektů z oblasti kyberbezpečnosti bylo do stáže začleněno z několika důvodů.
Jednak tyto projekty rozvíjí dovednosti studentů po znalostní a technické stránce, jednak pomáhají u
studentů rozvíjet jejich tzv. měkké dovednosti (soft skills) jako např. komunikace, kooperace, schopnost
práce v týmu, prezentace před ostatními, efektivní rozvržení práce, poskytování/přijímání zpětné vazby,
orientace v informacích, schopnost se adaptovat, schopnost přijímat nové věci, asertivita, vyjednávání,
zvládání stresových situací, samostatnost, práce s nepřesným zadáním atd.
Průvodci vypracovali během přípravné fáze anotace k projektům, které následně nabídli studentům k
prostudování. Studenti se v rámci přihláškového dotazníku k některým projektům přihlásili. Průvodci
neměli na začátku přesnou představu o schopnostech studentů, a proto mohli jen obtížně odhadnout,
kolik projektů je možné během realizační fáze stihnout.
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Průvodci na základě informací z dotazníků sestavili tři řešitelské týmy, ve kterých budou studenti
společně s průvodci pracovat na praktických úlohách. Týmy sestavili jednak na základě preferencí
studentů, jednak tak, aby v každém týmu byli více i méně zkušení studenti dohromady. Sloučení různě
pokročilých studentů bylo provedeno s předpokladem, že se méně zkušení studenti budou moci učit od
zkušenějších studentů a že tato spolupráce bude oboustranně prospěšná. U každé skupiny byl vedoucí
projektové skupiny a jeho zástupce z důvodu zastupitelnosti.
Na úlohách se pracovalo s předpokladem, že se dále budou moci použít jako soutěžní úlohy pro
evropské finále soutěže ECSC. Následně po realizaci ECSC v roce 2021 mohou být úlohy poskytnuty
širší veřejnosti dle uvážení zadavatele (např. jako tréninková platforma ve školách či na úřadech).
2 úlohy byly softwarové a 1 hardwarová.
Úkolem skupiny s projektem “The Freezer” bylo vyvinout úlohu s hardwarovým základem. Cílem
studentů bylo vytvořit miniaturní lednici ovládanou pomocí inteligentního systému, s úmyslně vloženými
zranitelnostmi. Soutěžící, jež má za úkol tuto lednici "hacknout", musí tyto zranitelnosti nalézt a správně
využít. Ačkoliv studenti neměli žádné větší zkušenosti při návrhu PCB a ani při programování
mikrokontrolérů, tak se za běhu spoustu věcí doučili a úlohu dotáhli takřka do konce. Vyzkoušeli si
základy návrhu desek plošných spojů v návrhovém studiu KiCAD, naprogramovali dva čipy s odlišnou
architekturou v různých vývojových prostředích a naučili se základy hardwarového zabezpečení.
Úloha “Who? Where?” je unikátní v tom, že spojuje mnoho různorodých témat a je potřeba větší
spektrum dovedností pro její vyřešení. Úloha obsahuje zachycenou síťovou komunikaci, ve které musí
soutěžící najít užitečné informace. Tato data jsou však zašifrovaná a je potřeba nalézt slabinu a
dešifrovat je. Dále byl vytvořen speciální protokol, který je potřeba rozluštit a zjistit, jak funguje. V
neposlední řadě je potřeba znalost souřadnicového systému. Cílem soutěžícího je získat vlajku.
Studenti prokázali jejich všestrannost, od programování až po kryptografii. Při vývoji je potkala spousta
problémů. Situace, která vznikla kvůli Covid-19, a distanční setkávání jim ztížila práci, museli se
vypořádat s odchodem dalších dvou studentů z teamu a přepracovat původní záměr úlohy. Mimo
technické znalosti tedy zapracovali i na jejich soft skills stránce, týmové kooperaci, zapojení fantazie,
vymýšlení nových scénářů, dohledávání informací na internetu a spoustu dalšího.
Cílem úlohy “Save The Network” bylo vyvinout bezpečnou formu škodlivého kódu typu ransomware,
který by se dal využít pro edukativní účely. Ransomware je typ viru, který se šíří po sítích (například v
e-mailových přílohách), napadá počítače, šifruje důležité dokumenty a následně požaduje výkupné.
Studenti podílející se na tvorbě úlohy prokázali velkou míru odhodlání při řešení různých problémů,
spojených nejen s návrhem, ale i realizací úlohy samotné. Studenti si vyzkoušeli principy práce v týmu
a také, vzhledem k nastalé pandemii koronaviru, vzdálenou formu spolupráce. Zároveň si osvojili různé
odborné technické znalosti. Ať už se jedná o programování, pojmy z oblasti problematiky počítačových
sítí, nebo třeba informace o pokročilých vektorech útoků z obsáhlého světa kybernetické bezpečnosti.

3.4.4 Dopady koronavirových omezení na realizaci stáže
9. března 2020 vešel v platnost příkaz rektora ČVUT č. 07/2020, na základě kterého se zrušila veškerá
výuka na ČVUT od 10. 3. do 22. 3. s možností prodloužení. Rozhodnutí bylo reakcí na pandemii nového
typu koronaviru. Následovalo vyhlášení stavu nouze v ČR a byla zrušena prezenční výuka na všech
školách v celé ČR. Celý březen, duben i květen tedy probíhala i pilotní stáž pouze distančně. Distančně
probíhal kurz CCNA i práce na projektech.
Studenti komunikovali s lektory, průvodci a mezi sebou převážně za využití komunikačních platforem
Webex a Discord a pomocí e-mailu. Veškerá komunikace realizačního týmu také probíhala pouze
dálkově. Veškeré dokumenty byly umístěny na sdílená úložiště, aby k nim měli všichni přístup a mohli
je společně upravovat (např. tabulka měsíčního hodnocení studentů či tabulka úkolů). Dotazování
studentů probíhalo skrze on-line dotazníky a osobní pohovory byly rovněž vedeny na dálku.
První možnost osobního setkání byla až začátkem června, tedy čtvrtý měsíc realizace stáže. Tehdy se
studenti setkali poprvé osobně v projektových skupinách. Během letních prázdnin sice bylo možné se
osobně setkávat, ale vlivem dovolených studentů i průvodců byl praktikován prázdninový režim - dvě
celodenní setkání v červenci a dvě v srpnu. Během září, kdy měla probíhat setkání již opět na týdenní
bázi, se opět v ČR začala dramatizovat situace s koronavirem a někteří studenti i členové realizačního
týmu byli v karanténě. Koncem září bylo velmi nejisté, zda se podaří uskutečnit závěrečné setkání.
Setkání se nakonec odehrálo v salonku restaurace, neboť tou dobou již byla opět zakázaná prezenční
výuka na pražských VŠ a nebylo možné se shromažďovat ani na půdě krajského úřadu, kde by za
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jiných okolností bylo možné setkání realizovat. Týden nato již nebylo možné se v ČR setkávat ve větším
počtu lidí, než je šest.
Pandemie koronaviru, stav nouze, ani celostátní karanténa nebyly v přípravné fázi projektu vůbec
uvažovány. Opatření vlády ČR na jaře 2020 a následně na podzim 2020 byla tedy naprosto
nepředvídatelná a bezprecedentní. Navíc nebyl žádný dopředu známý časový harmonogram
zmírňování opatření a bylo velmi těžké plánovat jakékoliv aktivity. Realizační tým pracoval s vyšší mírou
nejistoty a improvizace, než je v projektech běžné. I tak se však realizačnímu týmu podařilo stáž
realizovat dle původně stanoveného harmonogramu včetně veškerých plánovaných aktivit od začátku
až do konce.
Největší negativní dopady měla proti-koronavirová opatření na práci v projektových skupinách, kde by
byla bývala osobní setkání zejména na začátku projektu velmi důležitá, až klíčová. Studenti neměli
možnost se mezi sebou a zároveň se svými průvodci více poznat a propojit, takže virtuální seance byly
zpočátku málo produktivní. Většina studentů se obávala cokoliv říct nahlas, protože se necítila dobře
napojená na skupinu, a tedy komfortně. Průvodci také nemohli své svěřence na dálku lépe poznat, jak
by bylo možné díky osobním setkáním. Průvodci často studenty aktivizovali a povzbuzovali k větší
součinnosti. Ve skupinách se výrazně profilovali zkušenější a extrovertní studenti. Studenti více
introvertní a zároveň méně zkušení s oblastí IT, se často v projektu ztráceli a někteří z nich stáž po
první polovině ukončili.
Většina studentů naopak nevnímala negativně distanční výuku v kurzu CCNA. Tam studenti často
oceňovali, že nemusí kvůli shrnutí látky, kterou si stejně museli nastudovat sami, dojíždět do Prahy.
Mohli tedy čas efektivněji využít k samostudiu. Nicméně pandemie koronaviru a s ní spojená karanténní
opatření kvalitu kurzu jednoznačně ovlivnila. Součástí kurzu je totiž taktéž laboratorní práce, kterou
nebylo možné realizovat. Úlohy museli studenti plnit samostatně bez pomoci lektora, což v určitých
chvílích je nutné. Závěrečná zkouška, která musí ze své podstaty proběhnout prezenčně, se konala v
červnu, kdy už bylo možné se scházet.
Přednášky, workshopy a další aktivity navíc byly přesunuty do měsíců červen, červenec a srpen, kdy
bylo možné se osobně setkávat.
Studenti měli své počítače včetně příslušenství nutného k výuce na dálku (sluchátka, kamery), a proto
neměli problémy technického charakteru. Zapůjčení notebooků, které byli studentům po celou dobu k
dispozici, využili jen 3 studenti.

3.4.5 Finanční ohodnocení studentů
Při realizaci projektu byl aplikován motivační model odměňování studentů 6 (popsán v Popisu pilotního
projektu) s několika změnami.
První změnou bylo zrušení “fixní” složky mzdy v prvních 3 měsících stáže kvůli zrušení prezenční výuky
a nahrazení jí distanční formou výuky (viz koronavirová opatření). “Fixní” složka mzdy, která měla
pokrývat jízdné a stravné se tedy zdála irelevantní. Od června, kdy byla obnovena prezenční výuka, se
opět začala do celkové odměny zahrnovat i tato složka mzdy. Tato složka byla také oproti návrhu
poměrově krácena podle skutečné docházky (např. při účasti na 2 setkání ze 4 dostal student 500 Kč
namísto 1.000 Kč.). Pojmenování této složky (“fixní”) nebylo proto velmi šťastné. Pokud se bude příště
model opět aplikovat, je vhodné zvážit jiné označení složky pokrývající cestovní náklady.
Další změnou oproti původnímu modelu bylo vytvoření nové složky mzdy nazvané “mimořádná
odměna” - 1.000 Kč. Tuto odměnu měli průvodci možnost udělit těm studentům, kteří v daném měsíci
předvedli mimořádné výkony či mimořádně přispěli k týmové práci. Tato složka mzdy se narozdíl od té
fixní velmi ujala a byla součástí hodnocení až do konce projektu. Navržení mimořádné odměny a její
odsouhlasení probíhalo vždy na konci měsíce na společné schůzce realizačního týmu.
“Motivační” složka mzdy, která se postupně navyšovala po 2 měsících, zůstala beze změny oproti
plánu. Výjimkou byl pouze měsíc srpen, kdy se po dohodě realizačního týmu se SIC přistoupilo ke
krácení motivační složky na polovinu u všech studentů z důvodu malého objemu zadané/vykonané
Výplata rozdělena na složku fixní a motivační. Fixní složkou se rozumí náklady spojené s dojížděním na ČVUT
(doprava, občerstvení) a byla stanovena na 1.000 Kč měsíčně. Další složkou výplaty byla složka motivační, která
má s nárůstem znalostí a kompetencí studentů narůstat. Byly stanoveny 3 stupně: „junior“, „pokročilý“ a „senior“.
Mezi jednotlivými stupni odměny, tedy mezi 2. a 3. měsícem a mezi 4. a 5. měsícem probíhalo větší hodnocení
studentů od průvodců a koordinátorů, a to formou dotazníku a následně pohovoru. Po úspěšně absolvovaných
pohovorech byli studenti zahrnuti do vyšší “platové“ kategorie.
6
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práce a velké absence. Kromě této výjimky měli studenti každý měsíc nárok na maximální výši mzdy,
kterou bylo možno v daný měsíc vyplatit. Na konci každého měsíce se konala schůzka (on-line)
realizačního týmu, kde průvodci hodnotili práci studentů. Hodnocení vyplňovali do tabulky, která byla
po celou dobu projektu umístěna na sdíleném disku. Dle plnění úkolů a aktivity se motivační složka
mzdy v daném měsíci upravovala. Studentům, kteří nebyli dostatečně aktivní a neplnili úkoly v termínu,
byla tato složka mzdy krácena. Toto krácení bylo vždy věcí diskuse mezi průvodci a dalšími členy
realizačního týmu, aby se systém krácení aplikoval u všech průvodců, respektive studentů stejně.
Průvodci se snažili hodnotit přístup studentů a ne pouze výsledky práce, jak vysvětluje jeden z průvodců
při závěrečném hodnocení projektu: “Někdo měl například menší znalosti, s úkolem se trápil déle a
potřeboval více pomoci než ostatní členové. Nicméně když jsem viděl snahu, hodnotil jsem je pozitivně
a na stejné úrovni jako ostatní členy. Naopak jsem strhával za viditelnou neaktivitu/nesnahu/neochotu
podílet se.”
Změnou oproti původnímu plánu bylo také to, že v případě, že daný měsíc pracovali studenti jak v
kurzu, tak na projektech, byla motivační složka rozdělena na dvě stejné části a studenti byli hodnoceni
zvlášť za výkon v kurzu a zvlášť za práci na projektu. Pokud daný měsíc pracovali studenti ze ⅔ na
projektech a měli v programu i workshop prezentačních dovedností, byla např. motivační složka
rozdělena na ⅔ za projekt a ⅓ za workshop. Cílem těchto úprav bylo spravedlivé ocenění studentů.
V praxi docházelo k situacím, kdy ti nejaktivnější studenti měli nejvyšší možnou odměnu, často i s
mimořádnou odměnou, zatímco pasivní studenti, kteří neplnili úkoly, dostali jen zlomek odměny. O
krácení financí nebyli studenti nijak zvlášť informováni (průvodci neměli daný postup, jak studenty
informovat, a tak probíhala komunikace ohledně odměny v různých skupinách různě), jen jednou se
student obrátil přímo na projektového manažera s dotazem na svůj plat. Pro příště je nutné stanovit
přesné postupy, jak studenty ohledně krácení odměny informovat, aby nedocházelo k nedorozuměním
a dohadům.

3.5 Skutečné náklady
Položka

Původní plán

Skutečnost

Rozdíl
z toho odvody

A) Týmové pozice pilotního ověření

720 000,00

666 842,40

Projektový manažer

288 000,00

255 290,40

64 490,40

32 709,60

Manažeři programu

432 000,00

411 552,00

18 252,00

20 448,00

B) Další náklady

1 200 000,00

942 581,59

Osobní náklady na studenty

600 000,00

343 000,00

Služby Centra pro kybernetickou
bezpečnost

0,00

100 000,00

-100 000,00

Pronájem učebny

150 000,00

0,00

150 000,00

Pronájem dedikovaných serverů

480 000,00

266 549,69

213 450,31

Notebooky

120 000,00

96 200,00

23 800,00

Minipočítače (operační paměti a
disky)

0,00

119 911,00

-119 911,00

Finance pro nákupy drobného HW
na úlohy

0,00

8 166,90

-8 166,90

53 157,60

257 418,41
0,00

257 000,00
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Občerstvení (zahájení a zakončení
stáže; 50 Kč/os/hod)
Celkem

1 920 000,00

8 754,00

-8 754,00

1 609 423,99

310 576,01

Reálné náklady projektu7 byly oproti plánu o cca 310,6 tisíc nižší.
K největší úspoře došlo v osobních nákladech na studenty, kdy se oproti plánu 600.000 Kč utratilo
343.000 Kč. K úspoře 257 tisíc Kč došlo díky systému postupného odměňování studentů (viz finanční
ohodnocení studentů), tzn. původně plánovanou částku 7.500 Kč/os./měsíc nedostávali studenti po
celou dobu stáže, ale až poslední 3 měsíce stáže za předpokladu, že plní veškeré povinnosti. I tak
studenti vnímali finanční odměnu jako velkorysou či adekvátní a většina studentů by stáž absolvovala i
bez nároku na odměnu.
K velkým úsporám oproti původnímu plánu došlo v pronájmu dedikovaných serverů, kdy se podařilo
vyjednat s poskytovatelem služby nižší cenu. Úspora za tuto položku činí 213 450,31 Kč.
U nákupu notebooků rovněž došlo k úspoře (23 800 Kč) a to díky nákupu repasovaných strojů.
K drobným úsporám došlo oproti plánu v osobních nákladech na projektového manažera (neboť práce
na projektu po většinu času nevyžadovala 0.5 úvazek; největší objem práce byl vykázán v přípravné
fázi projektu a v posledním měsíci, kdy byla zpracovávána evaluace projektu) a u manažerů programu
(většinou si manažeři programu vykazovali do 10.000 Kč/měsíčně, díky čemuž se ušetřilo na odvodech
SP a ZP).
Změnou v plánovaných výdajích bylo zrušení výdaje za pronájem učebny na ČVUT a nahrazení
výdajem za služby. V přípravné fázi byl předpokládaný výdaj za pronájem učebny, kde se bude výuka
odehrávat a kde se bude scházet i realizační tým. Vzhledem ke koronavirovým opatřením, distanční
výuce apod. se během realizace projektu dohodlo mezi SIC a ČVUT, že po skončení projektu vystaví
Centrum pro kybernetickou bezpečnost (ČVUT) Středočeskému inovačnímu centru fakturu za veškeré
služby, které Centrum pro zajištění stáže realizovalo - sem patří certifikovaný kurz CCNA s lektorem,
přednášky, organizace CTF v červnu, služby pana Burčíka, organizační pomoc další osoby na místě
při realizaci stáže, využití prostor pracoviště (s tím spojené náklady za energie, úklid, atd.). Faktura byla
vystavena na částku 100.000 Kč.
Občerstvení na zahájení a zakončení stáže bylo pořízeno v hodnotě 8 754,00 Kč. Kalkulace nároku na
občerstvení proběhla dle pravidel programu, a sice 50 Kč/os./hodina programu.

3.6 Průběh stáže očima studentů (průběžné hodnocení po 2. a 4. měsíci)
3.6.1 Dotazník pro studenty po prvních 2 měsících stáže – vyhodnocení
Dotazník vyplňovali studenti elektronicky. Odpovědělo na něj 12 studentů ze stáže (100% návratnost).
Vyplnění dotazníků bylo pro studenty povinné. Dotazník obsahoval celkem 14 otázek rozdělených do
těchto sekcí:
●

Hodnocení vlastní práce a výsledků

●

Motivace a cíle

●

Další úkoly

V dotazníku byly dvě otázky uzavřené (výběr z možností); ostatní otázky byly otevřené, kde se studenti
mohli rozepsat.
Celkově byly odpovědi studentů kladné a byla z nich patrná silná motivace ve stáži pokračovat (12 z
12 studentů chtělo pokračovat), a to i přes to, že se tato etapa stáže odehrávala výlučně distančně.
Všichni studenti uvedli, že si na program stáže i na neplánovaná karanténní opatření zvykají velmi
dobře. Studenti zmiňovali výhodu distanční výuky v tom, že ušetří čas díky dojíždění; jako nevýhodu

7

Jedná se o srovnání reálných nákladů s náklady uvedenými v projektové žádosti v SA II.
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několikrát uvedli absenci živého kontaktu s dalšími účastníky stáže (nemohou si spojit jména účastníků
s konkrétními obličeji; komunikace v diskusích vázne atd.).
11 z 12 studentů uvedlo, že se za první dva měsíce posunulo z hlediska odborného obsahu. 1 student,
kterému stáž během prvních 2 měsíců nepomohla se posunout v odbornosti, již přes rok v dané
problematice pracoval v zaměstnání. Méně pokročilí studenti hodnotili kladně přehlednost a ucelenost
nových informací získaných díky kurzu CCNA; více pokročilí studenti byli rádi, že si znalosti, které již
měli z minulosti, zopakovali a osvěžili, případně si dohledali nové informace díky množství informačních
zdrojů. Pokročilejší studenti často zmiňovali, že jim kurz připadá hodně specifický pro společnost
CISCO.
10 studentů uvedlo, že jim stáž zatím pomohla v rozvoji měkkých dovedností. Další 2 studenti si nebyli
příliš vědomi, že by jim stáž pomohla rozvinout měkké dovednosti - oba uvedli, že při distanční výuce
není moc příležitostí pro rozvoj soft-skills. Studenti, kteří si uvědomovali, že projekt má potenciál rozvíjet
jejich soft-skills, zmiňovali například zlepšení v těchto oblastech:
●

artikulace svých názorů a nápadů;

●

práce s informacemi (vyhledávání, vyhodnocování, orientace);

●

komunikační a kooperační schopnosti;

●

prezentační schopnosti;

●

schopnost někomu dalšímu něco vysvětlit/předat znalosti;

●

zapojení se do diskusí a komunikace při video-hovorech;

●

rozvržení práce, time-management;

●

vyjednávání;

●

zvládání stresových situací;

●

schopnost adaptace;

●

komunikace ve skupině (shoda na společném cíli).

10 studentů uvedlo, že se v projektovém týmu cítí dobře, i přes rozdílnost ve zkušenostech jednotlivých
členů. 2 studenti pociťovali nepříjemnosti kvůli tomu, že se cítí jako nejslabší článek v týmu a nemají
čím přispět (ve srovnání se zkušenějšími členy týmu).
11 z 12 studentů vyhovovalo zařazení do řešitelského týmu a s projektem i průvodcem byli spokojeni.
Zbývající 1 student uvedl, že se sice v týmu cítí dobře, ale schází mu více programování, kterého je na
úloze málo.
Na otázku, zda studentům ve stáži něco chybí, odpovědělo 6 studentů, že jim vše vyhovuje a nic, co
by chybělo, je nenapadá; dalším 6 studentům chyběly/vadily následující věci:
●

absence živého setkávání;

●

zadávání úkolů od průvodců narychlo (málo času dopředu);

●

málo materiálů k prostudování (k doplnění chybějících znalostí);

●

přílišné zaměření kurzu CCNA na CISCO technologie (úzké zaměření);

●

malé propojení s cílem úlohy - napojení na ECSC;

●

malá hloubka informací z kurzu.

Všichni dotazovaní studenti cítili silnou motivaci účastnit se stáže a uváděli tyto motivační faktory:
●

možnost naučit se něčemu novému (nové informace a zkušenosti)

●

finanční ohodnocení

●

možnost podílet se na tvorbě úloh pro ECSC

●

seznámit se s novými, zajímavými lidmi, které baví stejné téma

●

podílení se na zajímavém a reálném projektu

●

něco si dokázat (vystoupit z nekomfortní zóny; dokončit něco náročného)
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●

osobní rozvoj (přínos do budoucího života)

●

rozvoj prezentačních dovedností

Všichni dotazovaní byli s finanční odměnou spokojeni. 6 studentů vnímalo odměnu jako adekvátní
vzhledem k vynaloženému času a úsilí. 2 studenti hodnotili odměnu jako velmi velkorysou, jakou ani
nečekali; 4 studenti vnímali odměnu jako symbolickou. 6 studentů navíc ještě označilo možnost, že by
stáž absolvovali i bez nároku na finanční ohodnocení. 1 student zmínil fakt, že je průvodci motivují jen
penězi, což hodnotil negativně.
Téměř všichni studenti měli vše potřebné ke studiu a práci (vybavení, software) a nic jim nechybělo.
Jen jedna studentka uvedla, že nemá veškeré softwarové vybavení pro CISCO laboratoř na svém
počítači, a tedy si ho bude muset nainstalovat. Ale protože chce, aby i po skončení stáže tento software
zůstal v jejím počítači, nevyužila možnost půjčení notebooku pořízeného SIC pro studenty.
9 studentů ze 12 uvedlo, že by se v budoucí pracovní kariéře chtěli věnovat informatice (na vysoké
škole/v zaměstnání). 3 studenti svoji budoucnost s informatikou buď nespojují, nebo nejsou ještě
rozhodnutí; 1 student uvedl, že plánuje nastoupit na architekturu na Stavební fakultě ČVUT (stáž vidí
spíš jako příležitost zkusit si něco úplně jiného, ale zároveň uvádí, že informace ze stáže
pravděpodobně nevyužije). Jedna studentka uvedla, že budoucí obor stále zvažuje (původně zvažovala
netechnický obor - medicína) a díky stáži si může lépe uvědomit, co by ji bavilo. Další studentka uvedla,
že zvažovala studium na Fakultě informatiky na ČVUT, ale že toto rozhodnutí přehodnocuje. Jako
největší přínos stáže pro budoucí kariéru studenti uváděli zkušenosti ze stáže a projektů a kontakty na
zajímavé lidi; dále otevření nových možností a 1 student uvedl jako přínos i CCNA certifikát.
Osobní pohovory
Dalším krokem byly pohovory studentů se svými “přímými nadřízenými” - průvodci, a to mezi čtyřma
očima, avšak vzdáleně. Průvodci se zmiňovali, že studenti víceméně zopakovali informace uvedené v
dotazníku a společně řešili hlavně problematická místa (co studentům chybí/vadí, co potřebují a
dotazy). Průvodci u většiny připomínek provedli nápravu, pokud to šlo (např. začali více dopředu
zadávat úkoly; poskytovali více materiálů navíc k prostudování; pomohli zprostředkovat studentům více
kontaktů na ECSC atd.). S některými body nemohli průvodci mnoho udělat (např. absence živého
kontaktu; CISCO-specifický kurz).

3.6.2 Dotazník pro studenty po čtyřech měsících stáže - vyhodnocení
Dotazník byl studentům zaslán na konci června s termínem pro odevzdání 12. 7. 2020. Studenti
vyplňovali dotazník elektronicky. V té době již jeden student ukončil svoji účast ve stáži, tudíž
odpovědělo celkem 11 studentů, kteří měli vyplnění dotazníků povinné. Dotazník obsahoval celkem 13
otázek rozdělených do těchto sekcí:
1. Hodnocení vlastní práce a výsledků
2. Motivace a cíle
3. Další úkoly
V dotazníku byly dvě otázky uzavřené (výběr z možností); ostatní otázky byly otevřené, kde se studenti
mohli rozepsat.
Na otázku, zda studenti chtějí dál ve stáži pokračovat, odpověděl 1 student negativně (z časových
důvodů kvůli souběhu studia a práce na HPP). S tímto studentem bylo následně dohodnuto ukončení
stáže. Zbylých 10 studentů chtělo ve stáži pokračovat.
Všech 11 studentů uvedlo, že se od minulého dotazníku posunuli ve své odbornosti. Studenti zmiňovali
zlepšení svých znalostí díky přípravě k závěrečné zkoušce kurzu CCNA, dále rozšíření nových obzorů
a zlepšení dovedností díky práci na projektech a 3 studenti také zmínili přínos červnové 2denní akce
zaměřené na kyberbezpečnost (CTF hra).
Z hlediska zlepšení tzv. měkkých dovedností 3 studenti nepocítili od minule žádný citelný posun. Ostatní
studenti si posun uvědomovali a sami zmiňovali oblasti, ve kterých cítí zlepšení (např. zlepšení
organizace času na maturitu a stáž; zlepšení kooperace v týmu; zlepšení komunikace v rámci diskusí;
lepší plánování času práce v rámci skupiny; začlenění do skupiny; podpora ostatních členů týmu; umět
požádat o pomoc; společné hledání řešení). Zlepšení spolupráce v týmu dávali studenti často do
souvislosti se znovuzavedením osobních setkání. Někteří studenti také uvedli rozšíření svého
sociálního kapitálu díky červnovému setkání CTF.
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Na otázku, jak se studenti cítí ve svém řešitelském týmu, odpovědělo 8 studentů velmi pozitivně
(spokojenost s úlohou i vedoucím a týmem); 2 studenti odpověděli neurčitě a 1 studentka uvedla, že jí
byla na její žádost svěřena jiná úloha od vedoucí skupiny, což ji uspokojuje (studentka tedy přestala
řešit společný projekt kvůli řadě osobních důvodů a ve stáži pokračovala prací na jiném, individuálním
projektu).
Spokojenost s řešenou úlohou/projektem vyjádřilo 10 studentů. 1 studentka se nevyjádřila, neboť se v
té době již nepodílela na společném projektu, ale řešila úlohy individuální. 2 studenti zmínili, že se těší
již na další úlohu, neboť mají pocit, že stávající úlohu řeší již dlouho (nicméně je úloha baví).
Na dotaz, zda studentům něco v programu stáže chybí (z odborného hlediska či z hlediska přístupu), 9
studentů odpovědělo negativně (nic jim nechybí a cítí spokojenost s formou i obsahem). 1 studentka
uvedla, že jí chybí konkrétnější zadávání úkolů od vedoucí; a 1 studentka uvedla, že čekala, že se
během stáže naučí více praktických dovedností (jako např. že někdo známý má v počítači malware a
ona má situaci vyřešit). Přímo tato problematika se řešila v úloze Save the Network, ale zmiňovaná
studentka řešila HW úlohu The Freezer.
Na otázku, co studenty nejvíce motivuje, odpovídali nejčastěji, že ostatní lidé/kamarádi, potom
zkušenosti, finanční odměna, osobní rozvoj, podílení se na ECSC a práce na něčem, co je baví.
Finanční odměnu vnímalo 6 studentů jako adekvátní vzhledem k úsilí a času, které stáži věnují. 4
studenti odměnu vnímali jako velkorysou (vyšší, než by čekali). 3 studenti uvedli, že finanční odměna
je pro ně naprosto nedůležitá a stáž by absolvovali i bez ní.
Ohledně budoucího pracovního zaměření se u studentů během dalších 2 měsíců stáže téměř nic
nezměnilo. Studenti vesměs uváděli, že vidí svoji budoucnost ve stejných obrysech, jako uvedli v
minulém dotazníku. Ti nerozhodnutí stále ještě neměli jasno. Některým studentům ale stáž pomohla
lépe specifikovat své zaměření (např. 1 student uvedl, že díky kurzu CCNA si uvědomil, že nechce, aby
jeho hlavní pracovní náplní byla kyberbezpečnost na korporátní úrovni; další student uvedl, že se začal
ve volném čase díky stáži více věnovat hardware). Někteří studenti se vyjádřili k tomu, v čem jim může
tato stáž pro jejich budoucí kariéru pomoci - zmiňovali hlavně sociální kontakty a zkušenosti získané
během stáže, kterými se mohou pochlubit.
Všichni studenti měli vše potřebné k práci a studiu a nic jim nechybělo.
Na otázku, čemu by se nejraději v dalších měsících stáže věnovali, zmiňovali studenti následující
aktivity: úlohy pro ECSC; dokončit rozpracovanou úlohu a zahájit další; více programování; vývoj; práce
v C/C++; reverse engineering.
Osobní pohovory
Následná diskuse nad odpověďmi proběhla již naživo a s více členy realizačního týmu - s dalšími
průvodci, lektorkou prezentačních dovedností a vedoucím Centra pro kybernetickou bezpečnost,
panem Jaroslavem Burčíkem. Díky tomu, že dotazy mohli pokládat i další lidé, se pokrylo širší spektrum
témat. Pohovory probíhaly naživo, v rámci červencového setkání na ČVUT.
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4 Výstupy a výsledky projektu
Výstupem projektu je tato závěrečná hodnotící zpráva (ověřený postup pilotního ověření) a tři odborné
úlohy8 zaměřené na kybernetickou bezpečnost. Tyto úlohy byly vyvinuty v rámci studentských projektů
s cílem využít je jako soutěžní úlohy na evropské finále ECSC 2021. Po využití těchto úloh v evropské
soutěži bude moci zadavatel (SIC) úlohy využít dle svého uvážení (např. jako tréninkovou kapacitu pro
obohacení výuky pedagogům SŠ či dalším zájemcům).
Výsledkem projektu je zlepšení dovedností zapojených studentů v oblasti kyberbezpečnosti a jejich
zájem o oblast IT. Zlepšení dovedností i zájem o oblast IT je možné dokázat nejen úspěšností ve složení
závěrečných zkoušek kurzu, ale také díky reakcím studentů v hodnotících dotaznících.
K závěrečné zkoušce kurzu CCNA (18. 6. 2020) se osobně dostavilo 10 9 studentů, kteří měli splněné
všechny kapitolové testy. Zkoušku napoprvé úspěšně složilo 8 z 10 studentů. V náhradním termínu
splnili úspěšně zkoušku i zbývající 2 studenti. Všichni studenti stáže tedy úspěšně splnili kurz CCNA a
v závěru stáže získali certifikáty o absolvování kurzu s mezinárodní platností.
Již po dvou měsících stáže uvedlo 11 z 12 10 studentů, že se posunulo z hlediska odborného obsahu.
10 studentů rovněž uvedlo, že pozorují, že jim stáž pomohla v rozvoji měkkých dovedností. Po 4
měsících stáže uvedlo všech 11 studentů, že se od minulého dotazníku ještě více posunuli ve své
odbornosti. Studenti zmiňovali zlepšení svých znalostí díky přípravě k závěrečné zkoušce kurzu CCNA,
dále rozšíření nových obzorů a zlepšení dovedností díky práci na projektech a uvedli také přínos akce
CTF v Praze.
V dotazníkovém šetření po 2. a 4. měsíci stáže uvedlo 9 ze 12 studentů, že by se v budoucí pracovní
kariéře chtěli věnovat informatice (na vysoké škole/dále v zaměstnání). 3 studenti svoji budoucnost s
informatikou buď nespojovali, nebo nebyli ještě rozhodnutí; 1 student uvedl, že plánuje nastoupit na
architekturu na Stavební fakultě ČVUT. Jedna studentka uvedla, že budoucí obor stále zvažuje a díky
stáži si může lépe uvědomit, co by ji bavilo. Další studentka uvedla, že zvažovala studium na Fakultě
informatiky na ČVUT, ale že toto rozhodnutí přehodnocuje. Jako největší přínos stáže pro budoucí
kariéru studenti uváděli praktické zkušenosti ze stáže a projektů, kontakty na zajímavé lidi, otevření
nových možností a 1 student uvedl jako přínos pro budoucí kariéru i CCNA certifikát.
2 studenti ze stáže budou po skončení projektu dál spolupracovat s Centrem pro kybernetickou
bezpečnost na ČVUT při přípravách evropského finále ECSC, případně na dalších projektech.

K datu zpracování zprávy byly 2 úlohy finálně připraveny k dalšímu použití a 1 úloha nedokončená kvůli
nečekaným technickým komplikacím
9 2 studenti v té době již požádali o ukončení stáže a ačkoliv měli také všechny kapitolové testy hotové, rozhodli
se zkoušku neabsolvovat
10 1 student, kterému stáž během prvních 2 měsíců nepomohla se posunout v odbornosti, již přes rok v dané
problematice pracoval v zaměstnání.
8
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5 Celkové vyhodnocení
Realizační tým hodnotí pilotní projekt jako úspěšný, neboť se naplnila očekávání realizátorů i studentů
samotných.
Studenti, kteří stáž úspěšně dokončili, hodnotili stáž jako smysluplnou; oceňovali zejména rozhled a
množství nových informací a zkušeností, které jim stáž přinesla, dále množství kontaktů na nové,
zajímavé lidi a také možnost nahlédnout do prostředí vysoké školy. Exkluzivním prvkem byla možnost
podílet se na úlohách pro ECSC; velkorysé finanční ohodnocení, množství zajímavých přednášek,
týmová CTF hra či certifikovaný kurz s mezinárodní platností. Studenty motivovala možnost pracovat
na něčem, co je baví, a měli možnost vyzkoušet si i věci, ke kterým by se jinak nedostali. Díky týmové
práci na reálných projektech si studenti budovali nejen svoji znalostní základnu a odbornost, ale rozvíjeli
také své měkké dovednosti, jako např. komunikační a prezentační dovednosti, týmovou spolupráci,
artikulaci svých názorů, argumentaci a vyjednávání, diskutování, time-management, práci s
informacemi, schopnost adaptace, zvládání stresových situací atd.
Díky propojení vysokoškoláků (v roli průvodců) se středoškoláky bylo možné vytvořit kreativní
stimulující prostředí (ukázalo se, že motivace a společný zájem jsou důležitější než formální vzdělání).
Průvodce motivovala možnost předat svoje znalosti a dovednosti dále a také možnost načerpat více
zkušeností s výukou a vedením týmu. Průvodci díky projektu jednoznačně rozvíjeli své měkké
dovednosti, zejména schopnost vést lidi a týmy se vším, co s touto problematikou souvisí (např.
poskytování zpětné vazby, delegace úkolů, hodnocení, kontrola, zjišťování potřeb v týmu, práce s různě
motivovanými členy týmu, řešení sporů atd.). Tyto praktické dovednosti nelze získat při studiu
samotném, a zároveň se při nástupu do zaměstnání často od uchazečů vyžadují. Stáž tedy simulovala
do jisté míry reálné pracovní prostředí, kdy studenti SŠ byl v roli zaměstnanců s nižší kvalifikací, VŠ
studenti byli v roli středního managementu s vyšším vzděláním a realizační tým (projektový manažer;
vedoucí Centra pro kybernetickou bezpečnost; koordinátoři a lektoři) byl v pozici vyššího
managementu; zadavatel (SIC) potom v roli top managementu/sponzora.
Z projektového hlediska lze hovořit o dobře zvládnutém projektu, neboť se i přes nečekanou situaci
spojenou s pandemií Covid-19 podařilo naplnit cíl projektu, doručit výstupy i výsledky projektu
odpovídající zadání; povedlo se dodržet harmonogram projektu i rozpočet, ve kterém dokonce došlo k
úsporám. Projekt byl příkladem zdárné spolupráce mezi krajem, vysokou školou a středními školami.
Pilotní projekt umožnil vyzkoušet v praxi inovativní myšlenku, která má jednoznačně potenciál další
replikace. Díky možnosti vyzkoušet si projekt byla nasbírána řada zkušeností, pozitivních i negativních,
ze kterých je možné vyvodit doporučení pro podobné projekty do budoucna.

5.1.1 Hodnocení stáže očima studentů po ukončení stáže (výsledky dotazníku
pro studenty)
Během posledních dvou týdnů stáže byl studentům zaslán on-line dotazník hodnotící jejich spokojenost
se stáží na ČVUT. Na dotazník o 14 otázkách (9 uzavřených a 5 otevřených) odpovědělo 8 studentů.
Dotazník zjišťoval spokojenost studentů s obsahem a formou stáže.
Smysluplnost stáže potvrdilo 7 studentů z 8; 1 studentka odpověděla, že si není jistá, zda měla stáž
smysl.
V první části dotazníku měli studenti hodnotit přínos jednotlivých modulů stáže (kurz CCNA, práce na
projektech a jednotlivé přednášky a akce). Studenti hodnotili jednotlivé aktivity známkami jako ve škole
dle smysluplnosti a užitečnosti (1 - nejlepší; 5 - nejhorší; 0 - nemohu posoudit).
Nejvíce pozitivních ohlasů bylo na práce v projektových skupinách s průvodci (6 studentů z 8 hodnotilo
tento modul stáže nejvyšší známkou; potom jednou známka 2 a 3). Dále se jako nejpopulárnější akce
zdá být červnové 2 denní setkání CTF na ČVUT, které nejvyšší známkou hodnotilo 5 z 8 studentů (2
studenti se akce nezúčastnili, a tedy ji nemohli hodnotit). Jako nejvíce rozporuplný se dle hodnocení
zdá být kurz CCNA CyberOps, který získal pozitivní (4 hlasy), neutrální (1 hlas) a zároveň negativní (3
hlasy) hodnocení. Všechny přednášky získaly téměř shodné pozitivní hodnocení (známky 1 a 2).
Workshop prezentačních dovedností získal stejný poměr hlasů u známek 1, 2 a 3.
Bližší hodnocení jednotlivých součástí kurzu poskytuje množství poznatků a dojmů z pohledu studentů.
Kurz CCNA CyberOps hodnotilo 5 z 8 studentů spíše negativně, a to hlavně z důvodů, že je podle
těchto studentů příliš “CISCO-specifický”, zaměřený na korporátní kulturu, obsahující množství
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manažerského žargonu a obecně určený lidem, kteří chtějí pracovat na pozici SoC (Security Operations
Centre) - sami sebe na této pozici nevidí. Tito studenti kurz vnímali jako časově nadhodnocený a
zdržující je od práce na projektech pro ECSC, které naopak vnímali jako hlavní součást a zároveň cíl
stáže. 4 studenti kurz CCNA hodnotili pozitivně a zmiňovali, že ho vnímají jako užitečný, poskytující
mnoho zajímavých informací, celkově obohacující a dává účastníkům dobrý rozhled. Ti, kdo kurz
hodnotili pozitivně, měli rovněž dílčí připomínky, např. že je kurz velmi teoretický, až na několik málo
laboratorních prací. Někteří studenti zmiňovali též svůj dojem, že kurz vnímají jako užitečný pro
začátečníky, kterým poskytuje dobrý přehled, ale spíše zdržuje pokročilejší studenty, kteří přišli na stáž
řešit složitější úkoly. Tuto myšlenku potvrdily komentáře dalších studentů i v dalších částech dotazníku.
Pozitiva:
●

užitečný kurz

●

zajímavé informace

●

kurz dává absolventům velký přehled

Negativa:
●

kurz je zaměřený na korporace, obsahuje manažerský žargon

●

kurz je velmi specifický pro společnost CISCO a pro uchazeče o práci v SoC (Security
Operations Centre)

●

kurz je hodně teoretický

Komentář PM: Nutno podotknout, že cílem stáže bylo studentům poskytnout množství informací a
znalostí napříč oblastí IT a kyberbezpečnosti a kurz i práce na projektech byly rovnocennými součástmi
stáže. Kurz je součástí CCNA certifikace, tudíž ze své podstaty musí být “CISCO-specifický”. Kvůli
pandemii Covid-19 byly laboratorní práce na kurzu velmi zredukovány, a proto nebyl kurz tolik prakticky
vedený, jak by za normálních okolností mohl být. Je s podivem, že nikdo ze studentů nezmínil jako
benefit práci s materiály v cizím jazyce, kurzovné zdarma či získání mezinárodně platného certifikátu o
absolvování kurzu, což jsou benefity, které realizátoři stáže vnímají narozdíl od studentů jako
významné.
Práci v projektových skupinách hodnotilo pozitivně 7 z 8 studentů. 1 studentka uvedla, že jí práce ve
skupině nic nepřinesla kvůli velkým rozdílům ve zkušenostech a znalostech studentů, a proto pro ní
byla práce v týmu velmi těžká a demotivující. Další studentka sice uvedla, že by podobná aktivita na
stáži být měla, ale nevyhovovaly jí konkrétní projekty, a to právě kvůli sloučení různě pokročilých
účastníků do jednoho týmu a také kvůli tomu, že úlohy pro ECSC musí být ze své podstaty velmi
obtížné, a to posouvá obtížnost projektů velmi vysoko - až na úroveň, kterou může zvládnout málokdo
ze středoškoláků. Z důvodu velké obtížnosti projektů pro začátečníky a z toho plynoucí frustrace odešly
v průběhu stáže 2 studentky. Ti, kdo byli nespokojení s prací na projektech, navrhovali pro příště rozdělit
studenty do týmů dle znalostí, případně zlepšit proces výběru studentů. Studenti, kteří hodnotili práci v
projektových skupinách pozitivně, často zmiňovali, že projekty vnímali jako hlavní součást stáže s
nejvyšší prioritou. Líbilo se jim hlavně to, že mohou pracovat na zajímavých a složitých úkolech, mohou
si vyzkoušet týmovou práci a učit se od zkušených průvodců. Mezi dílčí problémy řadili často
nedostatečnou komunikaci (např. nejasné zadání práce; nejasné postavení průvodců - parťáci nebo
nadřízení; nedostatečná komunikace ohledně krácení finanční odměny; malá časová dotace pro
projekty; nevyvážené složení týmů; absence mezitýmové spolupráce).
Pozitiva
●

práce na zajímavých projektech

●

podílení se na ECSC (prestiž; náročnost)

●

práce v týmu

●

učení se od zkušených průvodců

●

pestrost úkolů

●

praktické projekty (možnost vyzkoušet si poznatky v praxi)
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Negativa
●

nedostatečná komunikace (např. ohledně krácení finanční odměny; mezi průvodci a jejich
nadřízenými atd.)

●

nejasné zadání úloh

●

nejasné postavení lektorů (parťák nebo nadřízený)

●

nevyvážené složení týmů (hlavní slovo mají ti pokročilejší, začátečníci buď odcházejí, nebo se
nechají vláčet)

●

absence mezitýmové spolupráce

●

malá časová dotace pro práci na projektech

●

příliš náročné úlohy pro začátečníky

Komentář PM: Na hodnocení projektů je velmi vidět rozdíl mezi zkušenějšími studenty a začátečníky.
Předpoklad, že se různě pokročilí studenti v rámci jednoho týmu budou navzájem stimulovat a učit
jeden od druhého, se příliš nepotvrdil, naopak různá úroveň znalostí studentů vedla k tomu, že ti
zkušenější táhli projekt a měli hlavní slovo a ti méně zkušení odcházeli, nebo cítili frustraci (necítili se
být pro tým přínosní), což je jednoznačně škoda. Je zde také patrné, že různí studenti přicházeli do
stáže s různými očekáváními. Zatímco pro méně zkušené studenty bylo cílem něco nového se naučit
a získat přehled o oblasti IT (proto možná vnímali tak pozitivně kurz CCNA), pro zkušené studenty bylo
hlavním cílem podílet se na úlohách pro ECSC (a vše ostatní mělo nízkou prioritu; proto zřejmě vnímali
kurz CCNA jako “nezapadající do koncepce stáže”, “zdržující” a “špatně zacílený”). Rozdílné chápání
cíle projektu u různých aktérů projektu svědčí o nedostatečně specifikovaném a komunikovaném cíli
projektu. Pro příště je nutné jednak správně a jednoznačně definovat cíl projektu (např. dle metodiky
SMART), jednak ho také správně komunikovat napříč všemi “vrstvami” projektu (top management,
vyšší management, nižší management a studenti) a zároveň si v různých fázích projektu ověřovat, jak
je cíl chápán (a případně korigovat). Také je nutné na základě správně definovaného cíle určit, pro
koho je stáž vhodná (pro všechny zájemce o oblast IT, nebo jen pro ty nejlepší?), tedy vypracovat
“profily” účastníků a tomu přizpůsobit proces výběru studentů. Je možné a vhodné specifikovat více
kategorií studentů dle znalostí a zkušeností, nebo dle zacílení (např. hardware
hacking/programování/sítě atd.), a studenty pak vhodně rozdělit do týmů, např. na základě osobních
pohovorů s jejich budoucími průvodci ještě před zahájením stáže.
Všichni studenti, kteří se zúčastnili workshopu prezentačních dovedností, hodnotili tuto aktivitu
pozitivně - tedy jako přínosnou, užitečnou a pěkně vedenou. Studenti také zmínili, že jim workshop
pomohl s přípravou závěrečné prezentace. Studentům se líbila praktická cvičení, u kterých někteří
studenti zmiňují i skutečnost, že museli vykročit ze své komfortní zóny.
Všechny tři přednášky, které byly studentům v průběhu stáže zprostředkovány (27. 2. 2020 – Milan
Habrcetl – Bezpečnost a hrozby na mobilních zařízeních; 4. 6. 2020 – Ladislav Sieger – Kryptografie;
23. 7. 2020 – Ladislav Sieger - Základy kryptoanalýzy), byly studenty pozitivně hodnocené. Obecně si
studenti nejvíce cenili těchto aspektů:
●

přednášející z praxe

●

nadšení přednášejícího

●

interaktivní styl přednášky

●

praktická cvičení

●

zajímavé téma

Studenti zmínili i nějaké negativní aspekty jinak kladně hodnocených přednášek, jako např.:
●

příliš teoretická přednáška

●

opakující se téma (obsahový překryv s minulou přednáškou)

Velmi kladně hodnotili studenti 2 denní akci v červnu, která nabídla týmovou hru CTF, přednášku o
hackování Windows, společenský večer a workshop k přípravám ECSC. Studenti hodnotili nejvíce
pozitivně to, že se díky akci seznámili s dalšími podobně zaměřenými lidmi (akce nebyla jen pro stážisty
Pilotu3, ale byla otevřená dalším zájemcům o kyberbezpečnost). Dále komentovali akci jako zábavnou,
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s potenciálem tmelení týmu a budování komunity kyber-nadšenců. V dotaznících se také někteří
studenti zmínili, že podobně zaměřených akcí by stáž mohla obsahovat více.
Na otázku, co studentům ve stáži chybělo, odpovídali studenti následovně:
●

větší tematická ucelenost stáže (aby přednášky navazovaly tematicky na řešené projekty)

●

více času věnovaného práci na projektech

●

více přednášek od odborníků

●

více akcí, kde se mohou lidé potkat (např. víkendové setkání; podobné červnovému CTF)

Komentář PM: Zde je patrné zacílení aktivnějších a pokročilých studentů zejména na řešené ECSC
projekty, které se pro ně staly prioritou, a těmto projektům chtěli studenti přizpůsobit i další aktivity a
časovou dotaci. Cílem realizátorů stáže bylo spíše poskytnout studentům pestrou paletu témat, které
se s oblastí kyberbezpečnosti pojí. Zatímco realizační tým spatřoval větší přínos v šíři poskytovaných
informací, někteří studenti vnímali nabídku témat jako nesourodou a bez návaznosti na řešené projekty.
Pro příští běh stáže je dobré zvážit, zda by bylo možné témata vybírat tak, aby na sebe více navazovala.
Následující dotazy směřovaly k formě stáže.
Délka stáže vyhovovala třem z osmi studentů. Další dva studenti ji hodnotili jako příliš krátkou a jeden
student jako příliš dlouhou. Další dva studenti nemohli dobře vyhodnotit délku stáže jednak kvůli
pandemii koronaviru, jednak kvůli tomu, že jejich tým nestihl dodělat úlohu včas. Studenti se také
zmínili, že délka stáže závisí na řešeném projektu a jeho načasování (bylo by dobré, aby se projekt
stihl dokončit). Jeden student navrhoval, aby stáž spíše nezasahovala do letních prázdnin a kopírovala
průběh školního roku (září - červen).
Studenti měli možnost se vyjádřit k on-line výuce, která kvůli pandemii koronaviru trvala celé první tři
měsíce stáže. Studenti se vyjádřili, že kurz CCNA vedený on-line jim vyhovoval (nemuseli dojíždět,
ušetřili díky tomu čas; materiály si mohli studovat vlastním tempem), ale práci v projektových skupinách
distanční výuka neprospěla, a to zejména kvůli absenci osobního kontaktu a malé sociální interakci,
tím pádem horšímu napojení lidí v týmu (neměli možnost se více poznat). Studenti pracující na
hardwarové úloze hodnotili distanční výuku jako zcela v rozporu s charakterem úlohy, kdy se musí
fyzicky pracovat se součástkami. V prvních měsících se tedy tato skupina věnovala brainstormingu a
namýšlení úlohy, hadwarovou část přesunuli až na léto a tím úloha nabírala zpoždění. Pokud by ale
distanční výuka trvala déle, nebo po celou dobu stáže, nebylo by možné na úloze pracovat.
To, že jsou osobní setkání pro stáž důležitá, potvrdilo 8 z 8 studentů. V dalších otázkách měli studenti
reagovat na to, jak častá setkání jsou pro stáž ideální. Nejvíce pozitivních odpovědí bylo u možnosti
setkávání jednou týdně (7 z 8 studentů se vyjádřilo pozitivně; 1 student nevěděl). Se snižující se
četností setkání se zvyšovalo množství negativních odpovědí; u možnosti setkávání jednou za 14 dní
byly 2 negativní odpovědi ku 6 pozitivním; u možnosti setkání jednou za měsíc potom 4 negativní
odpovědi ku 3 pozitivním; 1 odpověď “nevím”.). Všichni dotazovaní studenti rozhodně odmítli možnost,
že by celá stáž šla pojmout pouze jako on-line kurz.
Finanční odměnu hodnotili 4 studenti jako adekvátní a 4 studenti jako velkorysou, tedy vyšší, než by
čekali. Jeden student rozvinul komentář, že odměna asi byla sice adekvátní, ale že pokud se jedná o
stáž a ne o zaměstnání, pak peníze často odvádí pozornost studentů i průvodců. Rovněž se vyjádřil
kriticky ke krácení odměny v průběhu stáže bez dostatečného vysvětlení ze strany organizátorů. 7
studentů z 8 se vyjádřilo, že by stáž absolvovali i bez jakékoliv finanční odměny, 1 student by se bez
výplaty stáže neúčastnil.
Komentář PM: Zde je opět nutné zdůraznit nutnost správného definování cíle stáže a k tomu přizpůsobit
finanční odměnu. Pokud budeme stážisty chápat jako pomocnou sílu při projektech a úlohách, pak by
za svoji práci měli být adekvátně ohodnoceni. V tom případě by se do stáže vybírali pouze ti
nezkušenější studenti, schopní pracovat na složitých úkolech. Pokud je ale cílem stáže zachytávat
studenty se zájmem o oblast IT a kyberbezpečnost a tyto dále rozvíjet a stimulovat k dalšímu studiu
technických směrů, potom zřejmě není nutné studenty za účast na vzdělávací stáži ještě platit, neboť
nefinančních benefitů stáž nabízí spoustu. V tomto případě by se do stáže nabírali i studenti
začátečníci. Tato pilotní stáž v sobě kombinovala oba přístupy, což mohlo mást všechny zúčastněné
studenty (ti pokročilí chtěli pracovat hlavně na projektech pro ECSC a ostatní aktivity je zdržovaly;
začátečníci potřebovali více času se zorientovat a do řešení složitých úkolů nemohli příliš přispět, což
někdy vedlo i k frustraci a odchodu ze stáže.
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Finanční odměna skutečně často odváděla pozornost od obsahu stáže, jak u studentů, tak u průvodců.
Rozhodování o možnosti krácení finanční odměny probíhalo na konci každého měsíce na schůzi
realizačního týmu. Krácení odměny za neplnění úkolů či pasivitu bylo vykonáváno s cílem “měřit všem
stejným metrem” a oceňovat zejména aktivitu a nasazení. Často nejmenší odměnu získávali právě
studenti začátečníci, kteří měli problém něčím přispět, zapojit se a možná právě kvůli tomu “sklouzli”
do pasivity, za kterou opět nemohli být hodnoceni kladně. Průvodci neměli jasně stanoveno, jak
studenty o krácení odměny informovat a neinformoval je ani projektový manažer. Realizační tým se
domníval, že by se studenti měli sami ozvat a v případě nejasností se zeptat. To však za celou dobu
stáže proběhlo pouze jednou. Pro příští běh stáže je proto nutné lépe nastavit komunikaci v projektu,
tedy kdo o čem a koho informuje; u finanční odměny je to zřejmě zásadní.
Další dotazy směřovaly na způsob výběru studentů do stáže.
●

6 z 8 studentů nesouhlasilo s tvrzením, že “výběr studentů do stáže na základě výsledků
Kybersoutěže je správný a objektivní”. 1 student s tvrzením souhlasil a 1 student nevěděl.

●

4 z 8 studentů souhlasili s tvrzením, že “studenti s různou úrovní znalostí a zkušeností mohou
být v jednom řešitelském týmu”; 2 studenti s tvrzením nesouhlasili a 2 se neuměli vyjádřit.

●

4 z 8 studentů souhlasili s tvrzením, že “studenti by měli být rozdělení do skupin dle svých
znalostí a zkušeností”; 1 student nesouhlasil a 3 další studenti nevěděli.

●

6 z 8 studentů souhlasilo s tvrzením, že “při výběru studentů do stáže je vhodné dát studentům
test a provést s nimi pohovor”, 2 studenti nevěděli.

Komentář PM: Je překvapivé, že většina studentů nepovažuje výběr studentů na základě výsledků
Kybersoutěže za správný a objektivní. Zřejmě naráží na skutečnost, že pro potřeby stáže byli osloveni
všichni studenti, kteří se dostali do 2. kola Kybersoutěže - v množině těchto 22 kontaktů byli jednak
studenti s nejlepšími výsledky, kteří následně pokračovali do finále soutěže, jednak studenti, kteří se
pouze do 2. kola přihlásili, odeslali prázdný formulář a žádné body v tomto kole nezískali. Všichni tito
studenti ale dostali stejnou příležitost stáže se zúčastnit. Pokud by stáž byla zacílená pouze na ty
nejlepší a nejzkušenější (“elitu”), potom by tento způsob výběru byl skutečně nesprávný. Stáž byla však
zacílená na studenty, které zajímá oblast IT a kyberbezpečnosti a kteří mají zájem se v této oblasti dál
rozvíjet, což mohou být samozřejmě i studenti s menšími zkušenostmi. Pro příště je nutné lépe
specifikovat cíl stáže a lépe vypracovat profily kandidátů, aby nedocházelo ke zmatení účastníků, pro
koho je vlastně stáž určena. Odpovědi studentů také podpořily tvrzení, že při výběru studentů je vhodné
studenty otestovat a vést s nimi osobní pohovor. Je vhodné rovněž uvažovat o rozdělení studentů do
více skupin dle znalostí, zkušeností či zaměření.
Následující dotazy směřovaly na motivaci studentů.
Všechny studenty nejvíce motivovalo získání nových vědomocí, dovedností a zkušeností (8 pozitivních
odpovědí). Možnost pracovat s podobně založenými lidmi získala 6 pozitivních odpovědí a 2 negativní.
Finanční odměna byla motivačním faktorem pro 6 z 8 studentů a pro 2 nikoliv. 5 studentů motivovala
možnost podílet se na úlohách pro ECSC. Možnost nahlédnout pro prostředí technické vysoké školy
motivovala 5 studentů. Získání certifikátů za úspěšné absolvování kurzu motivovalo jen 1 studenta a
ostatní nikoliv.
Komentář PM: Je zde vidět rozdíl u odpovědí studentů více zkušených, kteří “přišli řešit” hlavně úlohy
pro ECSC a do jisté míry byli i leadry skupiny, a u odpovědí studentů méně zkušených, více pasivních,
kteří měli pocit, že nemají do společného projektu čím přispět. Zatímco ty zkušené motivovala právě
týmová práce a úlohy samotné, u druhé skupiny tomu bylo naopak - týmová práce je spíše odrazovala
a obtížné úlohy také. Je možné, že pokud by méně pokročilí studenti byli v jedné skupině a řešili úlohu,
která odpovídá jejich zkušenostem a znalostem a zároveň je stimulující k dalšímu rozvoji, potom by je
týmová práce mohla více těšit. Je s podivem, že certifikáty nemají pro většinou studentů žádnou váhu.
Další otázka zjišťovala, jaký rozdíl vnímají studenti mezi stáží na univerzitě a v soukromé firmě. 7
studentů uvedlo, že se stáží ve firmě nemají žádnou zkušenost. Studenti se shodli na tom, že záleží na
konkrétním zadání a charakteru stáže. Stáž na univerzitě vnímají studenti jako zajímavější, odbornější,
vhodnější pro osobní růst a více neformální. Stáž ve firmě vnímají jako více využitelnou pro praxi a více
šitou na míru. Také zazněl názor, že stáž ve firmě bude spíše určena pro konkrétní potřeby firmy,
zatímco na univerzitě může být stáž více svobodnější.
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5.2 Hodnocení pilotní stáže manažery programu
Následující hodnocení vzniklo na základě dotazníku a osobního rozhovoru se 4 průvodci. On-line
dotazník byl rozdělen na 8 bloků a celkově obsahoval 20 otázek. Po doručení odpovědí od 4 průvodců
následovala schůze (telekonference) s průvodci, kde bylo možné některé body hlouběji prodiskutovat.
Následuje výtah z odpovědí.
První blok dotazů směřoval k obsahové náplni stáže - jak by průvodci poskládali stáž (z jakých modulů)
v příštím běhu a co by nemělo chybět:
●

projekty/týmové úlohy
○

●

přehledový kurz
○

●

více jednodušších projektů
I přes stížnosti studentů si průvodci nemyslí, že by kurz CyberOps byla špatná volba,
neboť mnoho studentů-začátečníků mělo malé nebo dokonce žádné povědomí o sítích.
Kurz je naučil základy a poskytl všeobecný rozhled. Záleží také na případném
rozdělení studentů do skupin; pokud by se jednalo o pokročilejší skupinu, lze vybrat
jiný kurz.

odborné přednášky
○

OWASP Top Ten Security Risks

○

Krypto

○

Social Engeneering

○

Základy sítí a programování
■

základy programování v Python (jelikož projekty v nějakých případech
programování vyžadovaly)

■

programování (linux základy, Microsoft 365 aj.)

●

studentské prezentace

●

průběžné testy/pohovory

●

praktický nácvik měkkých dovedností (soft-skills)
○

např. trénink komunikace v týmu a prezentačních dovedností

Na dotaz, zda by bylo dobré stáž realizovat bez přehledového kurzu jen s projekty, odpověděli 3
pruvodci negativně a jeden průvodce odpověděl, že si tuto variantu umí představit za předpokladu, že
budou dobře rozvržené skupiny studentů, a to na základě hloubkového rozhovoru před začátkem stáže.
Na základě takového rozhovoru by bylo jasné, co a na jaké úrovni studenti umí.
Na dotaz, zda je vhodné do stáže zařazovat i netechnická témata (jako např. projektový management,
prezentační dovednosti, pohovor s personalistkou), odpověděli všichni průvodci jednoznačně ano.
Průvodci se vyjadřovali i k provázanosti témat stáže. Padlo několik návrhů, jak zajistit, aby byla stáž
více tematicky provázaná a studenti z ní měli maximální užitek;
●

Tematické moduly/vysoce odborná témata by studenti měli mít možnost si sami určit, ať už
podle jejich zájmu, nebo podle toho, na čem zrovna pracují (obdobně jako výběr předmětů na
VŠ).

●

Připravit všechny řešené projekty v jedné problematice (např. Web Hacking nebo HW Hacking)
a k nim vhodně přiřazovat přednášky.

Komentář PM: Studenti si při závěrečném hodnocení stáže stěžovali, že témata přednášek, kurzu,
projektů a tréninku soft-skills byla velmi rozdílná a málo provázaná. Navrhovali, aby příště byla stáž
více tematicky ucelená. Dle názoru lektorů je dobré, aby stáž obsahovala složky, které budou povinné
pro všechny studenty - přehledový kurz, práci v projektových skupinách, průběžné pohovory s
nadřízenými, prezentace studentů, praktický nácvik softskills. Následně je ale možné, aby se studenti
v různě zaměřených skupinách více specializovali, například tak, že si budou moci zvolit z nabídky
přednášek. Pro příští běh stáže je dobré dopředu vybrat témata projektů a zvolit přehledový kurz,
navrhnout okruhy odborných přednášek a zvolit témata praktického nácviku soft-skills, na které bude
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stáž zacílena. S tímto “sylabem” je možné oslovit potenciální zájemce o stáž, aby si udělali představu.
Následně bude ale nutné přihlášené studenty více poznat (hloubkovým rozhovorem s průvodci) a
rozřadit do skupin.
Průvodci se na základě zkušenosti s pilotním projektem zamýšleli, že příště by v práci na projektech
postupovali jinak. Shodli se na tom, že by volili více jednodušších a kratších projektů místo jednoho
velkého, který zabere celou dobu stáže. Průvodce, který vedl hardwarovou úlohu zmínil, že by pro příště
HW úlohy nedoporučoval, pokud by k nim neměl dostatečně zkušené lidi do týmu (a zároveň se obává,
že z principu na střední škole v této oblasti ani zkušení studenti být nemohou). Průvodce s HW úlohou
připouští, že mu přišlo jeho vedení projektu hodně hektické a nevěnoval dost času přípravě. Pro příště
proto zdůraznil důležitost přípravy projektu, naplánování času, milníků, aktivit a výstupů - jinými slovy
vést úlohu více projektově. Jako ideální úlohu pro stáž by si představoval takovou úlohu, kterou již jako
vedoucí řešil a má s ní alespoň nějaké zkušenosti (proto by dokázal předpovídat problémy a řešit je).
Projekt by zároveň měl být modulární, aby umožnil skutečnou týmovou práci, kdy každý pracuje na jiné
části systému, které následně zapadnou dohromady. Rovněž doporučuje více kratších meetingů, které
mají pevnou strukturu (co se udělalo a jak se bude postupovat dál).
Doporučení pro výběr projektu/úlohy pro práci ve skupinách:
●

do stáže vybrat/připravit více menších projektů, které se stihnou dokončit

●

nezařazovat HW úlohy pro SŠ studenty

●

připravit modulární úlohy, které podpoří týmovou spolupráci

●

průvodce by měl mít předchozí zkušenost s prací na dané úloze

●

věnovat dostatek času naplánování práce na úloze (milníky, aktivity, výstupy)

●

vést úlohu více projektově

●

více kratších, pravidelných “status meetingů” s pevnou strukturou

Komentář PM: Vzhledem k tomu, že 2 ze 3 úloh se nestihly dokončit v termínu (z různých příčin), což
bylo příčinou nespokojenosti studentů i průvodců, je dobré pro příští běh stáže zvážit zapojení lektora
projektového managementu (nebo přímo projektového manažera, pokud by měl kapacitu), který by
zejména v úvodu stáže pomohl jednotlivým skupinám dobře nastavit projekt (cíle, výstupy, milníky,
aktivity atp.), komunikaci v týmu (struktura meetingů; pravidelné pohovory). V průběhu projektu může
lektor pomoci týmu kontrolovat, zda se práce odvíjí dle plánu, případně identifikovat problémy včas,
společně se skupinou pak navrhnout řešení. Projektový manažer/lektor/mentor může průběžně
pomáhat s identifikací potřeb (např. vzdělávacích) v týmu.
Všichni průvodci měli ve své skupině studenty s různou mírou zkušeností, aktivity a talentu. Přiznávají,
že do jisté míry se méně zkušení studenti od zkušenějších opravdu učili, ale pro mnohé začátečníky
byly příliš velké rozdíly spíše frustrující (záleží na osobnosti studenta; někdo rozdíly přijme jako výzvu
a někdo jako prohru). Jeden z průvodců popisuje svoji skupinu jako velice “specifickou”: “Já jsem měl
velice specifickou skupinu, měl jsem 4 studenty. Jeden uměl vše, co bylo potřeba (ale zase nebyl úplně
nejsamostatnější). Druhý student uměl programovat, ale ve zbytku se vůbec nevyznal. Třetí na tom
znalostmi nebyl vůbec nejlépe, ale zato se o vše zajímal a bylo vidět, že se snaží. Čtvrtý student se
nezajímal a vůbec nesnažil, stáž v půlce opustil. Nakonec to dopadlo tak, že většinu práce odvedl "ten
nejtalentovanější" a zbytek mu víceméně koukal přes rameno. To by se nestalo, kdybychom rozdělili
skupinky dle znalostí.”
Průvodcům se při práci s různě zkušenými a aktivními studenty osvědčily následující body:
●

zavedený postup meetingů (jasná struktura11)

●

zadávání samostatné práce pro začátečníky (k nastudování a procvičení základů
programování, sítí…)

●

množství praktických příkladů pro začátečníky

●

výzvy pro talentované

1) co se změnilo od minule? (každý představí svoji práci); 2) brainstorming - pokud se něco nedaří, proč se to
nedaří a sběr nápadů od všech členů týmu, co by se s tím dalo dělat; 3) definování realistických krátkodobých
cílů a rozdělení práce mezi jednotlivé členy
11
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Průvodci měli dobrý pocit z toho, že mohli pomoci studentům s rozvojem jejich znalostí a schopností.
Jeden průvodce zmínil, že největší radost měl z toho, ze se mu povedlo studentům ukázat principy
týmové (spolu)práce, které si vcelku osvojili. Další průvodce považuje za největší úspěch to, že
společně vymysleli poměrně náročnou úlohu a dle plánu ji zvládli realizovat. Průvodci připustili, že pro
ně bylo obtížné ze začátku přimět studenty ke spolupráci na konferenčních hovorech. Také si díky stáži
uvědomili, jak je v projektech důležité plánování času a úkolů.
Celkovou délku stáže vnímali průvodci jako adekvátní (včetně průvodců, jejichž úlohy se nestihly
dokončit – neboť to bylo zapříčiněno náročností úlohy a odlivem talentu – odchodem člena). Jako
problematické vidí letní měsíce, kdy jsou letní prázdniny a řada lidí odjíždí pryč. Za ideální četnost
osobních setkání považují týdenní setkání, která se dají ob týden střídat se setkáními on-line.
Stáži se průvodci věnovali průměrně 20 – 30 hodin měsíčně, a tak mohli stáž skloubit se studiem a
prací.
Na dotaz, zda by průvodci uvítali pomoc projektového manažera/lektora k lepšímu naplánování
projektu, odpověděli všichni negativně. Průvodci se domnívají, že by jim projektový manažer nepomohl.
I u projektu, který se nestihl finalizovat, byly dle průvodce cíle, výstupy i struktura projektu jasné. Zhruba
2 – 3 týdny trvalo, než si průvodce udělal představu o schopnostech studentů (což bylo určitě ovlivněno
situací s Covid-19 a nutností virtuálních setkání). Průvodce připouští, že takový projekt se nedá 100%
naplánovat, protože se vždy může vyskytnout nějaký problém (roadblock), se kterým se dopředu
nepočítalo a který způsobí problémy v polovině projektu. Nicméně průvodce připouští, že plánování
hrubých milníků je skvělý nápad. Další průvodce připouští, že jim občas chyběl pohled někoho
nezávislého, kdo by jim řekl, že např. nad daným úkonem strávili již mnoho čas a že by měli hledat
jinou cestu atd.
Průvodci se shodli na tom, že pro potřeby stáže není zapotřebí žádné speciální technické vybavení a
stáž lze absolvovat s běžným notebookem.
Všichni průvodci považovali finanční odměnu studentů za velkorysou či adekvátní. Zároveň připustili,
že byli studenti finanční odměnou často zmatení (špatná komunikace ohledně krácení). Průvodci se
shodli, že by studijní stáž šlo realizovat i bez nároku na finanční odměnu, přičemž zdůrazňují, že velmi
záleží na pojetí stáže – pokud bude cílem stáže studenty něco naučit, měla by být odměna jen
symbolická12 či žádná; pokud by se studenti měli podílet na projektech, které budou k opravdovému
užitku, potom by měli za svoji práci být odměněni. Také zmiňují, že stáž nabízí spoustu nefinančních
benefitů, které je třeba, aby si studenti uvědomili (např. certifikovaný kurz zdarma; přednášky;
workshopy atd.).
Svoji finanční odměnu vnímali průvodci také jako adekvátní a zdůrazňovali i další motivace, kvůli kterým
práci průvodce vykonávali:
●

možnost předat své znalosti dále;

●

možnost načerpat více zkušeností s výukou a vedením týmu;

●

podpora týmu (podobně smýšlející kolegové, kamarádi).

Pro výběr studentů do stáže považují průvodci Kybersoutěž za dobrý start, jelikož soutěž má dlouhou
tradici a dobré pokrytí škol. Výběr studentů z 2. kola soutěže považují za nejlepší, jelikož výsledky z
prvního kola ještě nejsou dost průkazné, naopak ve finále soutěže se pohybují stále ti stejní lidé.
Rovněž by bylo pro stáž dobré připojit se k PR Kybersoutěže (např. na plakáty napsat info o stáži).
Průvodci opět diskutují nutnost nastavit nějaké kritérium pro přijetí studentů do stáže (např. studenti
musí ve 2. kole Kybersoutěže zkusit vyřešit alespoň polovinu úloh), aby nebyl mezi přijatými studenty
tak propastný rozdíl jako tentokrát (do stáže byli přijati i studenti s nulovým ziskem bodů v 2. kole
Kybersoutěže). Zároveň se průvodci vyjádřili i pro možnost otevřenosti stáže obecně pro střední školy
(do stáže by se mohli hlásit i studenti mimo Kybersoutěž).
Všichni průvodci podpořili návrh pro příště rozdělit přijaté studenty do skupin dle zkušeností. Průvodci
se shodují na tom, že pokud by byly týmy rozdělené na začátečníky (s jednodušší úlohou) a pokročilé,
více by to prospělo týmové dynamice a začátečníci, kteří nakonec ze stáže odešli, by možná stáž vůbec
opustit nemuseli. Rozdělení do skupin by vyžadovalo hloubkový rozhovor, který by bylo vhodné
konzultovat s odborníkem na HR (lidské zdroje).

např. 300 Kč/os.měsíčně na dopravu a jídlo + “happiness budget” - určitý obnos peněz pro celý řešitelský tým,
ze kterého si tým může pořídit, cokoliv uzná za vhodné
12
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Všichni průvodci pozorovali značný posun ve schopnostech studentů a až na výjimky (studenti, kteří
stáž opustili) i zvyšující se zájem o problematiku IT.
Na závěr dotazníku měli průvodci možnost celkově zhodnotit stáž. Dva průvodci hodnotili stáž i
navzdory nečekaným událostem s pandemií Covid-19 kladně (8/10 bodů; či známka 2 “jako ve škole”);
třetí průvodce velmi ocenil, že jde o pilotní projekt, na kterém bylo možné zkusit něco nového a poučit
se z nedostatků pro příště, protože na konci stáže vnímal řadu nedostatků. Jako největší problém vnímá
rozdílné chápání cíle stáže, kdy se většina zúčastněných zaměřila na řešení úloh pro ECSC a už ne
tolik na samotné vzdělávání, motivování a rozvíjení (i méně zkušených) studentů. Zacílení projektů na
úlohy pro ECSC vnímá celkově nešťastně, neboť tyto úlohy jsou ze své podstaty velmi náročné a ještě
náročnější je, aby je vymýšleli lidé, kteří se takové soutěže nikdy nezúčastnili a mnoho z nich ani nemá
na to se do reprezentačního týmu dostat. Pro příště apeluje na jasnou specifikaci cíle projektu, se
kterým se musí důkladně seznámit všichni zúčastnění.
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6 Návrhy a doporučení na zlepšení
Pilotní projekt umožnil vyzkoušet v praxi inovativní myšlenku, která má jednoznačně potenciál další
replikace. Díky možnosti vyzkoušet si projekt byla nasbírána řada zkušeností, pozitivních i negativních,
ze kterých je možné vyvodit doporučení pro podobné projekty do budoucna.
Správně definovat a komunikovat cíl projektu
Je nutné správně definovat cíl, aby byl jasný a srozumitelný všem zúčastněným (od zadavatele přes
realizační tým až po studenty). Při realizaci projektu (zejména v první třetině) by měl projektový manažer
(např. za pomoci mentora/specialisty na HR) zjišťovat u jednotlivých aktérů projektu (zadavatelé –
realizační tým - průvodci - studenti), zda je cíl chápán stejně u všech; případně korigovat nesprávné
interpretace.
Na základě cíle zvolit vhodný způsob odměňování studentů (placená vs. neplacená stáž)
Záleží na rozpočtu zadavatele. V případě tohoto pilotního projektu zadavatel disponoval velkorysým
rozpočtem pro výplaty studentů. Výplata byla exkluzivním prvkem, který motivoval studenty. Většina
studentů hodnotila odměnu jako vyšší, než očekávala, nebo adekvátní. Naprostá většina studentů
uvedla, že by stáž absolvovala i bez finanční odměny. Je otázkou, zda by bez finanční odměny
motivace studentů rychle neklesala.
Pokud má stáž studenty učit/rozvíjet/motivovat (a nabízí nefinanční benefity), potom zvážit i variantu,
že studenti nebudou za svoji účast na stáži placeni (případně jen symbolická odměna; dostanou jen
malý obnos měsíčně na dojíždění/jídlo; případně nějaký měsíční obnos pro celou skupinu studentů).
Pokud se studenti budou podílet na projektech, které budou mít praktické využití, potom je na místě
studenty za práci zaplatit jako zaměstnance.
Vypracovat profil uchazeče
V souladu se zacílením projektu je vhodné vypracovat i profil uchazeče (např. jsi student/ka střední
školy, zajímáš se o informatiku a chceš se dozvědět více o kyberbezpečnosti, baví tě na sobě pracovat
a chceš si zkusit práci ve skupině studentů pod vedením zkušeného průvodce atd.), což pomůže
realizačnímu týmu lépe naplánovat zaměření stáže. Tento profil může sloužit i uchazečům, aby byli
schopní posoudit, zda je pro ně stáž vhodná či ne (lépe poznají, co od účasti mohou očekávat). S
profilem uchazeče může pomoci mentor/odborník na HR.
Model finančního odměňování studentů
Vícestupňový motivační model odměňování s průběžnými pohovory o pokroku se jeví jako vhodný
nástroj a lze v jeho aplikaci pokračovat. Je však nutné správně pojmenovat jednotlivé složky mzdy
(např. složka na dojíždění se nemůže jmenovat “fixní”, pokud u ní bude docházet ke krácení na základě
docházky).
Nastavit jasnou komunikaci ohledně finančního ohodnocení
Dopředu představit studentům i průvodcům systém ohodnocení. Určit, kdo a jak informuje studenty o
krácení/mimořádné odměně; např. lze simulovat výplatní pásku. Studenty dopředu informovat i o
případných změnách v modelu odměňování. Všichni se musí dopředu sjednotit v tom, zda se budou
hodnotit výhradně výsledky práce nebo i snaha/aktivita/přístup.
Výběr studentů přes Kybersoutěž
Pokud je cílem projektu zachytávat a dál rozvíjet a vzdělávat motivované (nikoliv nejlepší) studenty,
potom je vhodné stáží navázat na 2. kolo Kybersoutěže. Lze také podmínit přihlášení do stáže pokusem
o vyřešení alespoň poloviny úloh (v případě, že v 2. kole soutěže bude dostatek lidí), aby se zajistilo,
že do stáže přijdou lidé na podobné úrovni znalostí.
Využití PR Kybersoutěže
Stáž lze propagovat již na plakátech a webu Kybersouteže (např. na plakáty napsat, že kdo v 2. kole
získá určitý počet bodů, může se zúčastnit odborné stáže, viz výše).
Nabídka stáže i mimo Kybersoutěž
Zvážit možnost otevření stáže i pro studenty/střední školy, které se Kybersoutěže neúčastní (i zde může
být zájem, ale znamená to více práce s oslovováním škol /zjišťování, kdo není do Kybersoutěže
zapojen, získat kontakty na školy a učitele IT, oslovovat je s nabídkou stáže/, přičemž není jisté, zda by
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tolik práce navíc přineslo očekávaný výsledek. Lze vyčlenit několik míst ve stáži pro případný zájem
“zvenčí”.
Prvotní dotazník zájemcům o stáž
Oslovit skupinu studentů z 2. kola Kybersoutěže s dotazníkem ohledně zkušeností a motivace. Vyplnění
a odeslání dotazníku je první zkouškou motivace studentů a zároveň první informací pro realizátory
stáže o potenciálních uchazečích.
Osobní pohovory před začátkem stáže
Ještě před přijetím na stáž je žádoucí pozvat uchazeče na osobní setkání, kde proběhnou pohovory s
průvodci a případně i odborníkem na HR (simulace přijímacího pohovoru). Průvodci získají lepší
představu o studentech. Všichni si mohou osobně vyjasnit očekávání a naladit se na společný cíl
projektu. Všichni mají možnost pokládat dotazy.
Rozřazení studentů do skupin dle zkušeností
V případě značných rozdílů ve schopnostech a zkušenostech studentů je vhodné studenty rozdělit do
skupin na začátečníky a pokročilé; a dle toho přiřadit odpovídající kurz a úlohy pro práci v projektových
skupinách.
Výběr úloh pro řešení ve skupinách
Zvážit více jednodušších úloh, které se zvládnou dokončit, než jednu složitou/komplexní úlohu na celou
dobu stáže. Zařadit úlohy, které průvodci již v minulosti řešili, aby mohli práci lépe naplánovat a
předvídat problémy. Vybrat modulární úlohy, aby bylo možné zajistit týmovou práci (každý pracuje na
nějaké přidělené části a společně tvoří celek). Hardwarové úlohy není vhodné zařazovat z hlediska
jejich vysoké náročnosti. Zvážit možnosti mezitýmové spolupráce.
Přehledový kurz pro všechny účastníky stáže
Kurz CCNA CyberOps lze i přes námitky některých studentů považovat za vhodný pro seznámení se s
oborem kyberbezpečnosti; dává studentům velký rozhled. Z hlediska obtížnosti je pro české
středoškoláky adekvátní. Benefitem je mezinárodně platný certifikát a zkušenosti se studiem materiálů
v anglickém/německém/francouzském jazyce. Lze zvážit pro pokročilejší skupinu studentů jiný,
pokročilejší kurz. Některé možné alternativy tohoto kurzu jsou uvedeny v příloze č. 6.
Větší provázanost témat stáže
Aby byla stáž více tematicky ucelená, je možné připravit všechny řešené projekty v jedné problematice
(např. Web Hacking) a k nim vhodně přiřazovat přednášky. Lze také zvážit možnost, že tematické
moduly/vysoce odborná témata budou mít studenti možnost si sami určit, ať už podle jejich zájmu, nebo
podle toho, na čem právě pracují (obdobně jako výběr předmětů na VŠ).
Více lidí z praxe/návštěva specializovaných pracovišť
Zvážit návštěvy firem/pracovišť, které se tématem kybernetické bezpečnosti zabývají. Např. NÚKIB,
Etnetera, Master Internet, Autocont, Cisco atd. Je zapotřebí, aby byla mezi těmito firmami/pracovišti a
místem realizace stáže již nějaká vazba/spolupráce.
Část stáže ve firemním prostředí
Zvážit, zda by bylo možné na část stáže umístit studenty do firem, které se tématy IT a
kyberbezpečnosti zabývají a je s nimi již nějaká historická spolupráce. Stáž ve firmě je vhodné zařadit
až na konec celé stáže, kdy už jsou studenti “zaučeni” a zároveň ve stáži setrvávají jen studenti se
zájmem o téma. Vyjednání podmínek s firmami může být složité a velmi záleží na vazbách mezi
pracovišti.
Větší důraz na rozvoj měkkých dovedností
Je vhodné zařazovat do stáže i netechnická témata a zaměřit se na tzv. měkké dovednosti. Kromě
prezentačních dovedností lze představit studentům i základy projektového řízení v praxi (formou
tréninku či her a simulací) a seznámit je i s HR procesy ve firmě díky praktickým pohovorům s
personalistkou (na začátku stáže; v průběhu, na konci).
Větší akcent na přípravu na reálný život (zaměstnání)
Do stáže zařazovat prvky, které jsou typické pro zaměstnání, ale studenti SŠ s nimi zatím nemají
zkušenost. Např. průběžné (sebe)hodnocení pokroku; stanovení vlastních cílů na nadcházející období;
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prosazení se u pracovního pohovoru; práce s nepřesným zadáním; prezentace tématu ve skupině;
možnost stát se na nějakou dobu vedoucím menší skupiny studentů atd.).
Zapojení lektora projektového řízení
Zvážit zapojení lektora projektového řízení, který pomůže jednotlivým týmům v úvodu dobře nastavit
projekt/úlohu (cíle, aktivity, milníky, výstupy, výsledky atd.) a průběžně bude skupině pomáhat s
dosahováním cíle (kontrola zvenčí).
Zapojení mentora
Zvážit zapojení mentora, který bude pomáhat průvodcům s měkkými dovednostmi při řízení lidí v týmu
(např. pomoc při rozdělování rolí v týmu a rozdělování úkolů). Mentor pomůže identifikovat vzdělávací
potřeby průvodců i studentů.
Více manažerů programu
Osvědčilo se zaměstnat více osob s malým úvazkem v různých částech projektu. Průvodci si vykazovali
měsíčně 20 - 30 hodin práce, což mohli dobře zvládnout i se studiem a další prací. Navíc bylo možné
různými osobami pokrýt větší spektrum aktivit na projektu, než by bylo možné zajistit 2 zaměstnanci s
vyšším úvazkem po celou dobu projektu. Navíc všechny osoby zapojené do projektu mají i další
zaměstnání (HPP jinde), a proto je docela nemožné, aby se mohly/chtěly do projekty zapojit na větší
úvazek, když projekt trvá jen část roku. Rozpočet na osobní náklady manažerů programu lze navýšit.
Jedná se o klíčovou složku projektu, bez které by nešlo stáž realizovat.
Více aktivit podobných CTF
Zvážit více aktivit podobných CTF, kterých se budou účastnit i další zájemci mimo stáž. Pro studenty
je obohacující seznámit se s dalšími podobně zaměřenými lidmi. CTF organizuje mnoho pracovišť/škol
a lze se připojit k různým organizátorům.
Vhodné načasování stáže v průběhu školního roku
Je vhodné, aby stáž kopírovala průběh jednoho školního roku a nebyla přerušena letními prázdninami,
kdy je účast na stáži velmi slabá a velmi klesá motivace a morálka zúčastněných. Pokud má však stáž
navazovat na 2. kolo Kybersoutěže, lze s realizací začít až na konci února (v případě nutnosti osobních
pohovorů) či v průběhu března. V tomto případě by šlo realizovat 4 měsíční běh: březen – červen; přes
prázdniny jen CTF/případně letní školu/soustředění). V případě, že by stáž nebyla navázána na
Kybersoutěž, šlo by jí pravděpodobně realizovat v období září – červen.
Pravidelná osobní setkávání a on-line
Je vhodné stáž postavit na pravidelných osobních setkáních (ideálně jednou za týden). Je možné také
jednou za dva týdny nahradit osobní setkání on-line/virtuálním setkáním.
Vytváření komunity kyber-nadšenců
Je vhodné zamyslet se nad nějakým pravidelným setkáváním absolventů stáže se současnými studenty
a neustále tyto skupiny propojovat a zároveň neztratit kontakty na studenty či průvodce. Vhodným
nástrojem je CTF hra/soustředění/letní škola.
Udržitelnost projektu
Stáž lze rozvinout do víceleté zkušenosti, aby práce se studenty byla více systematická a udržitelná
(lze navrhnout např. 2 letý vzdělávací program pro úplné nováčky a zkušenější studenty; průběžné
nabírání nových talentů; následně přesun juniorů mezi seniory a zároveň předávání “vyškolených
seniorů” přímo spolupracujícím firmám).
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7 Návrhy, jak by bylo možné pilot realizovat pravidelně
Projekt stáže zasazený do regionálního kontextu
Projekt studijních stáží v oblasti kybernetické bezpečnosti lze realizovat kdekoliv v ČR, ideálně přes
krajská inovační centra, která monitorují firmy ve svém regionu a dobře znají vzdělávací instituce a
jejich programy. Stáž se může fyzicky odehrávat na vysoké škole, ve firmě, nebo přímo v krajském
inovačním centru. Ideální je propojení těchto institucí.
Je důležité si uvědomit, že v dnešní době mají technické univerzity mnoho nabídek ke spolupráci
(zejména z průmyslu) a mohou si vybírat, jakým projektům dají přednost. Obecně lze předpokládat, že
spolupráce vznikne spíše tam, kde jsou historicky přátelské vztahy, kde již proběhla úspěšná
spolupráce. Školy rovněž nevnímají příliš pozitivně to, když jim kmenové zaměstnance “přebírá” jiný
projekt. Nabídka spolupráce (či poptávka) ze strany zadavatele by měla být proto výhodná pro obě
strany (podobně jako v modelu business to business). Pokud chce zadavatel po vysoké škole
spolupráci, musí škole pomoci minimalizovat náklady, které škola s realizací stáže bude mít, tzn.
financovat odměny studentům, financovat mzdy zaměstnancům, podílet se na režii (nepřímé náklady
spojené s realizací projektu).
Projekt stáže by měl reagovat na konkrétní problém, který se zadavatel snaží (díky projektu) vyřešit.
Tyto problémy se mohou lišit regionálně (např. nedostatečně aktuální a kvalitní výuka IT na středních
školách; odliv talentu z regionu; zranitelnost malých a středních podniků v oblasti kyberbezpečnosti;
malá spolupráce mezi středními a vysokými školami atd.). Ze záměru by měl vycházet jasně definovaný
cíl, aktivity vedoucí k cíli a dobře definované výstupy a výsledky. K takto připravenému projektu je nutné
vypracovat harmonogram a rozpočet a s připraveným projektem žádat o finanční podporu, která může
pocházet z následujících zdrojů:
1. veřejné zdroje (kraje, města, operační programy - např. OP VVV, OP JAK);
2. soukromé zdroje (firemní dary);
3. neziskový sektor (např. nadační fondy: nadační fond Eduzměna, Nadační fond Avast, Nadace
České spořitelny, Nadace Via, Nadace Karla Janečka a Nadace OSF).
Z jakých prvků lze stáž složit
Pro zajištění stáže v oblasti kybernetické bezpečnosti zhruba v takovém rozsahu (finančním a
časovém), jako byla pilotní stáž Středočeského inovačního centra ve spolupráci s ČVUT, je důležité
zajistit/zafinancovat tyto prvky:
1. realizační tým
a. člověk zajišťující kontinuitu věcného obsahu (např. vedoucí pracovník odborného
pracoviště); tvůrce odborného programu, vizionář
b. projektový manažer zajišťující komunikaci napříč projektem, zodpovědný za dodržení
rozpočtu, harmonogramu a aktivit
c.

finanční manažer zodpovědný za správné nastavení a dodržování rozpočtu, kontroluje
výkazy práce

d. průvodci studentů, lektoři odborného obsahu, lektoři tzv. měkkých dovedností/mentoři
e. organizační pomoc (koordinátor/člověk v místě konání stáží 13 - ideálně člověk pracující
přímo na pracovišti, kde se stáž fyzicky odehrává)
f.

součinnost s účtárnou, zaměstnaneckým oddělením, marketingovým oddělením
(závisí na tom, kdo projekt realizuje a jaké jsou jeho možnosti - zda lze zajistit interně,
např. na krajském úřadě; či budou tyto služby také externí a placené)

2. stážisté (studenti SŠ)
3. místo, kde se bude stáž fyzicky odehrávat

Takový člověk pomáhá na místě realizace, např. vpouští studenty do učebny, zamyká dveře, zavírá okna,
kopíruje, zajišťuje prezenční listiny, pomáhá s řešením nenadálých situací (např. při nepřítomnosti lektora hledá
náhradu atd.)
13
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4. virtuální prostor pro zasazení speciálních úloh (servery)
5. režijní náklady organizátora (např. energie, nájem, úklid atd.)
6. přehledový kurz s lektorem (např. kurz CISCO14, případně kurz jiný)
7. technika (HW/SW), je-li nutná pro stáž (např. notebooky, HW součástky, servery, licence)
8. prostředky na aktivity “navíc” (např. na catering při uvítacím/závěrečném setkání; při
mimořádných událostech - např. CTF hra apod.)
Rozpočet se následně sestaví naceněním jednotlivých prvků.
Některé prvky může interně zajišťovat realizátor/zadavatel; u jiného typu financování se tyto prvky
budou muset zajistit externě (např. účetní, zaměstnanecká agenda, finanční řízení, marketing). V
případě pilotního projektu SIC a ČVUT byly právě tyto pozice/prvky vykryty z interních zdrojů SIC a v
rozpočtu projektu nefigurovaly. Pokud by celá stáž měla být dodána “na klíč”, potom by se v rozpočtu
musely objevit i tyto pozice15! Může potom docházet k velkým rozdílům v ceně celé stáže.
Různé varianty projektu dle nákladů
Pilotní stáž SIC a ČVUT reálně vyšla na 1.609.423,99 Kč. Stáž obsahovala všechny výše zmíněné
prvky a jednalo se o poměrně nadstandardní projekt. Některé prvky/pozice byly pokryty z interních
zdrojů zadavatele a výdaje za tyto prvky nejsou obsaženy v rozpočtu projektu (např. finanční manažer,
služby účtárny, zaměstnaneckého a marketingového oddělení SIC).
realizační tým – osobní náklady

666.842,40

stážisté – osobní náklady

343.000,00

technika (HW/SW/servery)

490.827,59

služby Centra (kurz, CTF, zapojení ředitele Centra + režie)

100.000,00

další náklady (občerstvení)

8.754,00

celkem

1.609.423,99

Stáž (ve stejné délce) lze zorganizovat i více “nízkoprahově”, kdy se nebude pořizovat žádná speciální
technika, studenti nebudou za svoji účast placeni a bude rozpočet pouze na osobní náklady
realizačního týmu, kurz a režii škole. Ačkoliv studenti zmiňovali, že by podobnou stáž absolvovali i bez
nároku na finanční odměnu, je otázkou, zda by jejich motivace vydržet v projektu byla opravdu tak silná.
realizační tým – osobní náklady

670.000

stážisté – osobní náklady

0

technika (HW/SW/servery)

0

služby Centra (kurz, CTF, zapojení ředitele Centra + režie)

100.000

celkem

770.000

Realizace takového kurzu s lektorem stojí cca 75.000 Kč.
Pozice finančního manažera projektu by měla být stejně jako u projektového manažera obsazena po celou dobu
projektu, tedy i v přípravné fázi (v případě pilotního projektu SIC a ČVUT by to bylo 12 měsíců). Služby účtárny
budou do projektu vstupovat v průběhu realizační fáze a také ve fázi závěrečné, vyhodnocovací. Služby
zaměstnaneckého oddělení budou potřeba již v přípravné fázi projektu a poté v průběhu realizace projektu
(pracovní smlouvy, výkazy práce atd.). Marketingová pozice se může hodit již v přípravné fázi (např. upoutávky na
stáž, letáky, plakáty) a v průběhu realizace projektu pro potřeby mediálního pokrytí.
14
15
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Přidáváním dalších prvků lze stáž upravovat.
Střední varianta (projektový manažer, průvodci, lektoři, mentoři; certifikovaný kurz; symbolická/lehce
motivační odměna pro studenty; menší rozpočet pro techniku - např. jen drobný hardware pro úlohy)
realizační tým – osobní náklady

670.000

stážisté – osobní náklady (13 studentů; 7 měsíců)

200.000

technika (nákup drobného HW na úlohy)

50.000

služby Centra (kurz, CTF, zapojení ředitele Centra + režie)

100.000

celkem

1.020.000
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8 Přehled mediálního pokrytí akce
Středočeské inovační centrum zveřejnilo celkem 2 články o studijní stáži na svém webu (jeden na
začátku stáže a jeden na konci stáže) a zahájení programu stáží oznámilo i v příspěvku na svém
Facebooku.
“Středočeský kraj posiluje kyberbezpečnost”
https://s-ic.cz/cs/stredocesky-kraj-posiluje-kyberbezpecnost/
“Nejslabším článkem je lidský faktor. Buďte ostražití, říká absolvent kyberstáže Středočeského
kraje”
https://s-ic.cz/cs/kyberstaze-stredoceskeho-kraje/
“Pilotní stáž o kyberbezpečnosti pro středoškoláky ze Středočeského kraje odstartovala včera
na půdě ČVUT FEL.”
https://www.facebook.com/stredoceskeinovacnicentrum/posts/2538293499754920
Foto ze slavnostního zahájení stáže dne 27. 2. 2020:
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Foto ze zakončení stáže dne 29. 9. 2020:
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PŘÍLOHA 1: Přihláška na studijní stáž v oblasti kybernetické bezpečnosti na ČVUT
Vyplněním a odesláním tohoto formuláře se přihlašujete na studijní stáž v oblasti kyberbezpečnosti na
ČVUT a souhlasíte se zpracováním a uchováním osobních údajů spolkem Středočeské inovační
centrum a ČVUT pro potřeby pilotního projektu studijních stáží v oblasti kyberbezpečnosti. Na základě
vašich odpovědí vybereme 13 studentů, které budeme dále kontaktovat.
-

e-mailová adresa

-

jméno a příjmení

-

kontaktní telefon

-

název školy + ročník

Odpovědi na následující otázky:
1. Máš za sebou již nějaký kurz zaměřený na IT či kybernetickou bezpečnost? Vypiš.
2. Jaké programovací jazyky znáš a umíš používat? Vypiš.
3. Máš zkušenosti s administrací systémů?
a. Ano
b. Ne
4. Co tě zajímá v oblasti kyberbezpečnosti nejvíce?
5. Zaškrtni projekty, které tě zaujaly
a. Botched Infiltration
b. Game Time!
c.

Who-where?

d. Save the Network
e. The Freezer
f.

Spaceship one

6. Proč ses rozhodl nás kontaktovat a proč si myslíš, že budeš přínosem pro řešitelský tým?
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PŘÍLOHA 2: Dotazník po prvních 2 měsících stáže
Milé studentky, milí studenti,
máte za sebou první dva měsíce studijní stáže v oblasti kyberbezpečnosti na ČVUT (v domácí
karanténě). Po této době máte již lepší představu o programu a můžete tedy srovnat svá původní
očekávání s realitou; můžete také posoudit svůj pokrok z hlediska odbornosti i rozvoje dalších
dovedností. Rádi bychom se od vás dozvěděli, jak vnímáte svůj pokrok, co vás v programu baví a co
ne, a co vás nejvíce motivuje k aktivní účasti. Také nás zajímá, zda vám můžeme pomoci lépe se zapojit
do programu nebo zlepšit vaše pracovní podmínky.
Po vyplnění tohoto dotazníku se sejdete se svým průvodcem (virtuálně) a projdete spolu vaše odpovědi,
abyste měli příležitost získat zpětnou vazbu na svoji práci, nebo třeba sami položit otázky, které vás
zajímají.
Děkujeme za vyplnění a za spolupráci.

-

e-mailová adresa:

-

jméno a příjmení:

1. Máte za sebou již dva měsíce odborné stáže v oblasti kyberbezpečnosti. Chcete v tomto
programu nadále pokračovat?
a. ANO
b. NE
Hodnocení vlastní práce a výsledků
2. Jak si zvykáte na program jako takový a jak jste se vypořádal(a) se speciálními opatřeními,
která byla nastavena kvůli pandemii koronaviru? (výuka na dálku, telekonference atd.).
3. Myslíte si, že jste se za první měsíce posunul(a) z hlediska odborného obsahu? V čem jste
udělal(a) největší pokrok? Co jste se naučil(a) především – můžete uvést příklad?
4. Co jste se naučil(a) kromě odborného obsahu? Pociťujete, že se díky stáži rozvíjíte i v tzv.
"měkkých dovednostech"? (např. komunikace, kooperace, prezentace před ostatními,
rozvržení práce, práce v týmu, poskytování/přijímání zpětné vazby, orientace v informacích,
schopnost adaptovat se a přijímat nové věci, asertivita, vyjednávání, zvládání stresových
situací atd.)
5. Jak se v projektovém týmu cítíte? Kde spatřujete svoje silné stránky pro tým?
6. Jak vám vyhovuje zařazení do řešitelského týmu (Save the Network/ Who-where/ The
Freezer)?
7. Je něco, co vám v programu chybí? (např. z hlediska odborného obsahu, formy/stylu výuky,
typů úkolů atd.)
Motivace a cíle
8. Co vás nejvíce motivuje účastnit se stáže?
9. Jak vnímáte finanční ohodnocení?
a. Finanční odměnu vnímám jako velmi velkorysou. Je vyšší, než bych očekával(a).
b. Finanční odměnu vnímám jako adekvátní. Odpovídá mému času a úsilí, které pro
řešení úloh a studium vynakládám.
c.

Finanční odměnu vnímám jako symbolickou.

d. Finanční odměnu vnímám jako nedostatečnou.
e. Finanční odměna je pro mě naprosto nedůležitá. Stáže bych se účastnil(a) i bez nároku
na jakoukoliv finanční odměnu.
f.

jiná odpověď
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10. Jakým směrem by se měla ubírat vaše pracovní kariéra? Čeho byste chtěl(a) dosáhnout za pár
let – náplň práce, pozice, znalosti? Jaký přínos může mít tato stáž pro vaši budoucí kariéru?
Další úkoly
Čeká vás ještě několik měsíců studijní stáže. Naším cílem je, abyste z této příležitosti dokázal(a) využít
maximum pro svůj další rozvoj.
11. Máte vše potřebné k práci a studiu (PC, notebook, software atd.)?
12. Je něco dalšího, co zlepší vaše pracovní/studijní podmínky? Můžeme vám nějak pomoci?
13. Na čem by vás v dalších měsících bavilo pracovat? V jakých směrech byste se chtěl(a) rozvíjet?
14. Závěrečný komentář - je něco dalšího, co byste nám chtěl(a) sdělit, nebo máte dotazy, na které
byste se rád(a) zeptal(a)?
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PŘÍLOHA 3: Dotazník po 4 měsících stáže
Milé studentky, milí studenti,
máte za sebou již 4 měsíce studijní stáže v oblasti kyberbezpečnosti na ČVUT a před sebou máte ještě
3 poslední měsíce. Nyní je čas na další zhodnocení Vašeho pokroku.
Rádi bychom se od vás dozvěděli, jak vnímáte svůj pokrok od posledního pohovoru (před 2 měsíci), co
vás v programu baví a co ne, a co vás nejvíce motivuje k aktivní účasti. Také nás zajímá, zda vám
můžeme pomoci lépe se zapojit do programu nebo zlepšit vaše pracovní podmínky.
Po vyplnění tohoto dotazníku se sejdete se svým průvodcem a projdete spolu vaše odpovědi, abyste
měli příležitost získat zpětnou vazbu na svoji práci, nebo třeba sami položit otázky, které vás zajímají.
Děkujeme za vyplnění a za spolupráci.

-

e-mailová adresa:

-

jméno a příjmení:

1. Máte za sebou 4 měsíce odborné stáže v oblasti kyberbezpečnosti; a před sebou poslední 3
měsíce. Chcete v tomto programu nadále pokračovat?
a. ANO, chci pokračovat.
b. NE, nechci pokračovat.
Hodnocení vlastní práce a výsledků
Zhodnoťte prosím svoji dosavadní náplň práce a své výsledky.
2. Myslíte si, že jste se od minulého pohovoru (před 2 měsíci) posunul(a) z hlediska odborného
obsahu? V čem jste udělal(a) největší pokrok? Co jste se naučil(a) především – můžete uvést
příklad?
3. Co jste se naučil(a) kromě odborného obsahu? Pociťujete, že se díky stáži rozvíjíte i v tzv.
"měkkých dovednostech"? (např. komunikace, kooperace, prezentace před ostatními,
rozvržení práce, práce v týmu, poskytování/přijímání zpětné vazby, orientace v informacích,
schopnost adaptovat se a přijímat nové věci, asertivita, vyjednávání, zvládání stresových
situací atd.)
4. Jak se v projektovém týmu cítíte? Kde spatřujete svoje silné stránky pro tým?
5. Jak vám vyhovuje zařazení do řešitelského týmu (Save the Network/ Who-where/ The
Freezer)?
6. Je něco, co vám v programu chybí? (např. z hlediska odborného obsahu, formy/stylu výuky,
typů úkolů atd.)
Motivace a cíle
Zamyslete se prosím nad svojí motivací a cíli.
7. Co vás nejvíce motivuje účastnit se stáže?
8. Jak vnímáte finanční ohodnocení? (* pozn. od července máte při splnění všech povinností
(úkoly, docházka, projekty, kurz) nárok na odměnu 6.500,- Kč + při plné docházce i 1.000,- na
dojíždění). Při mimořádné aktivitě je možné dosáhnout ještě na prémii 1.000,- Kč.
a. Finanční odměnu vnímám jako velmi velkorysou. Je vyšší, než bych očekával(a).
b. Finanční odměnu vnímám jako adekvátní. Odpovídá mému času a úsilí, které pro
řešení úloh a studium vynakládám.
c.

Finanční odměnu vnímám jako symbolickou.

d. Finanční odměnu vnímám jako nedostatečnou.

45

e. Finanční odměna je pro mě naprosto nedůležitá. Stáže bych se účastnil(a) i bez nároku
na jakoukoliv finanční odměnu.
f.

jiná…

9. Změnilo se od minule to, jakým směrem by se měla ubírat vaše pracovní kariéra? Čeho byste
chtěl(a) dosáhnout za pár let – náplň práce, pozice, znalosti? Jaký přínos může mít tato stáž
pro vaši budoucí kariéru?
Další úkoly
Čeká vás ještě několik měsíců studijní stáže. Naším cílem je, abyste z této příležitosti dokázal(a) využít
maximum pro svůj další rozvoj.
10. Máte vše potřebné k práci a studiu (PC, notebook, software atd.)?
11. Je něco dalšího, co zlepší vaše pracovní/studijní podmínky? Můžeme vám nějak pomoci?
12. Na čem by vás v dalších měsících bavilo pracovat? V jakých směrech byste se chtěl(a) rozvíjet?
13. Závěrečný komentář - je něco dalšího, co byste nám chtěl(a) sdělit, nebo máte dotazy, na které
byste se rád(a) zeptal(a)?
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PŘÍLOHA 4: Hodnocení stáže na ČVUT (po skončení stáže)
Milé studentky a milí studenti,
gratulujeme – absolvovali jste pilotní stáž v kyberbezpečnosti, kterou organizovalo Středočeské
inovační centrum ve spolupráci s ČVUT v Praze. Stáž byla první svého druhu, a proto je pro nás velmi
důležitá vaše zpětná vazba. Vaše hodnocení, názory a připomínky nám velmi pomohou při plánování
dalších stáží tak, aby stáže byly maximálně přínosné a vyhovovaly studentům formou i obsahem.
Děkujeme, že vyplníte tento dotazník.

-

jméno a příjmení

-

e-mailová adresa

-

název školy, ze které pocházíte

1. Měla pro vás osobně účast na stáži smysl?
a) Ano, stáž měla smysl.
b) Nejsem si jistý/á, zda stáž měla smysl
c) Ne, mně osobně nepřinesla žádný užitek.
Hodnocení jednotlivých aktivit v rámci stáže
V rámci stáže jste měli možnost vyzkoušet více aktivit. Rádi bychom získali zpětnou vazbu, jak vás
jednotlivé moduly oslovily, jak vnímáte jejich přínos a zda je považujete za relevantní součást stáže.
Máte možnost také doplnit návrhy dalších aktivit, které by se pro příští běh stáže měly/mohly zahrnout
a nyní jste je postrádali.
2. Na stupnici 1 - 5 ohodnoťte, jak vás oslovily jednotlivé aktivity v rámci stáže. Bodování jako ve
škole: 1 = nejlepší; 5 = nejhorší.
Řádky:
●

Kurz CNNA CyberOps s lektorem Pavlem Bezpalcem.

●

Práce v projektových skupinách s průvodci

●

Workshop prezentační dovednosti v praxi s Anetou Zemanovou

●

2denní akce zaměřená na kyberbezpečnost – 24. a 25. 6. 2020 (CTF hra, přednáška,
téma ECSC, společenský večer)

●

Přednáška 27. 2. 2020: Bezpečnost a hrozby na mobilních zařízeních (Milan Habrcetl)

●

Přednáška 4. 6. 2020: Kryptografie (Ladislav Sieger)

●

Přednáška 23. 7. 2020: Základy kryptoanalýzy (Ladislav Sieger)

Sloupce:
●

1 - skvělé, přínosné, patří jednoznačně do stáže

●

2 - spíše dobré, má své opodstatnění, patří do stáže

●

3 - ve stáži může a nemusí být, nijak zvlášť mě neoslovilo

●

4 - spíše nepřínosné, spíše mě to neoslovilo a spíše by ve stáži nemělo být

●

5 - naprosto nepřínosné, nemělo by ve stáži být, naprosto mě to neoslovilo

●

0 - nemohu hodnotit, nezúčastnil(a) jsem se

3. Zde máte prostor slovně zhodnotit jednotlivé aktivity (co se vám líbilo, co se vám nelíbilo, co
vám aktivita dala, jak byla náročná, co byste pro příště navrhovali změnit).
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●

Kurz CCNA CyberOps (lektor Pavel Bezpalec)

●

Práce v projektových skupinách s průvodci

●

Workshop prezentační dovednosti v praxi (lektorka Aneta Zemanová)

●

2denní akce zaměřená na kyberbezpečnost – 24. a 25. 6. 2020 (CTF hra, přednáška,
téma ECSC, společenský večer)

●

Přednáška 27. 2. 2020: Bezpečnost a hrozby na mobilních zařízeních (lektor Milan
Habrcetl)

●

Přednáška 4. 6. 2020: Kryptografie (lektor Ladislav Sieger)

●

Přednáška 23. 7. 2020: Základy kryptoanalýzy (lektor Ladislav Sieger)

4. Jaké aktivity vám ve stáži chyběly a měly by se začlenit do příštího běhu. Snažte se být prosím
konkrétní.
Hodnocení průběhu stáže
5. Jak hodnotíte délku stáže - 7 měsíců (od března do konce září)?
●

Délka stáže mi vyhovovala.

●

Délka stáže mi nevyhovovala, byla příliš dlouhá.

●

Délka stáže mi nevyhovovala, byla příliš krátká.

●

jiná odpověď…

6. Jak dlouhá by stáž měla být?
7. Jak hodnotíte formu výuky online/na dálku (opatření kvůli pandemii koronaviru)? Vyhovoval
vám tento styl výuky? V čem ano a v čem ne?
8. Jak hodnotíte četnost a důležitost osobních setkání na ČVUT? Vyberte u jednotlivých tvrzení
odpověď.
Řádky:
●

Osobní setkání jsou pro stáž důležitá.

●

Osobní setkání jsou vhodná jednou za týden.

●

Osobní setkání jsou vhodná jednou za 2 týdny.

●

Osobní setkání jsou vhodná jednou za měsíc (např. na celý den).

●

Stáž lze celou pojmout jako online bez osobních setkání.

Sloupce:
●

Rozhodně ano

●

Spíše ano

●

Nevím

●

Spíše ne

●

Rozhodně ne

9. Jak hodnotíte finanční odměnu za účast ve stáži?
●

Odměna byla velmi velkorysá. Vyšší, než bych čekal(a).

●

Odměna odpovídala mému nasazení. Byla adekvátní.
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●

Odměna byla nízká, spíše jen symbolická.

●

JIná odpověď…

10. Účastnili byste se takové stáže i bez nároku na finanční odměnu?
●

Ano

●

Ne

11. Jak hodnotíte výběr studentů do stáže a jejich rozdělení do pracovních skupin? Vyberte k
jednotlivým tvrzením odpověď.
Řádky:
●

Výběr studentů do stáže na základě výsledků Kybersoutěže je správný a objektivní.

●

Studenti s různou úrovní znalostí a zkušeností mohou být v jednom řešitelském týmu.

●

Studenti by měli být rozděleni do skupin dle svých znalostí a zkušeností.

●

Při výběru studentů do stáže je vhodné dát studentům test a provést s nimi pohovor.

Sloupce:
●

Rozhodně ano

●

Spíše ano

●

Nevím

●

Spíše ne

●

Rozhodně ne

12. Co vás nejvíce motivovalo zúčastnit se stáže a dokončit ji?
Řádky:
●

Získání nových vědomostí, dovedností, zkušeností

●

Finanční odměna

●

Možnost pracovat s podobně založenými lidmi

●

Možnost podílet se na úlohách pro evropské finále kyber-soutěže.

●

Možnost nahlédnout do prostředí technické vysoké školy.

●

Certifikáty

Sloupce:
●

Rozhodně ano

●

Spíše ano

●

Nevím

●

Spíše ne

●

Rozhodně ne

13. Jaký vnímáte rozdíl mezi stáží na univerzitě a stáží v soukromé firmě? (např. odbornost, prestiž,
využitelnost v praxi, osobní růst, finanční odměna atd.) Které stáži byste dali přednost - na
univerzitě nebo ve firmě?
14. Co dalšího máte potřebu sdělit a nebyl na to dosud prostor?
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PŘÍLOHA 5: Hodnocení stáže pohledem lektorů a průvodců
Po ukončení realizace projektu je načase stáž vyhodnotit a navrhnout, jak by stáž šla realizovat i v
jiných krajích, případně jak by šla realizovat pravidelně, jak by se k tomu účelu měla modifikovat atd...
K tomuto zhodnocení potřebujeme znát informace od vás, jakožto klíčových aktérů tohoto projektu.
Předem děkujeme za vaše odpovědi.
Filosofie stáže:
Smyslem stáže je vytipovat studenty SŠ se zájmem o IT a kyberbezpečnost (ne nutně nejlepší z
nejlepších, ale studenty se zájmem!) a těmto potom nabídnout možnost dalšího rozvoje pod vedením
profesionálů v rámci stáže. Cílem je přitáhnout tyto studenty k tématu IT, aby se zlepšili v IT
kompetencích a v ideálním případě, aby dále pokračovali na VŠ v technických oborech. Záměrem je
potom zvýšit počet kvalifikovaných IT odborníků, kterých je v současné době nedostatek. Tímto
pohledem se prosím dívejte na následující otázky.
Obsah stáže
Pro pilotní projekt studijní stáže jsme zvolili jednak přehledový CISCO kurz CCNA a dále pak práci s
průvodci v projektových skupinách (úlohy pro ECSC). Stáž byla obohacena i netechnickým
workshopem prezentačních dovedností, několika přednáškami a také 2denní akcí s CTF hrou,
přednáškami a společenským večerem.
1. Jak byste poskládali stáž (z jakých modulů), kdybyste ji měli realizovat znovu? Je důležité
zvolit nějaký přehledový kurz? Jaký?
2. Stačilo by podle vás jen řešit projekty ve skupinách?
a. ano
b. ne
c.

jiná ...

3. Je vhodné zařazovat i netechnická témata (jako např. projektový management, prezentační
dovednosti, pohovor s personalistkou…?)
a. ano
b. ne
c.

jiná ...

4. Jaká konkrétní témata (předměty) by neměla ve stáži zaměřené na IT a kyberbezpečnost
chybět? (uvažujte prosím tak, že máte skupinu různě pokročilých studentů a je nutné, aby výběr
témat přinesl nějaký užitek všem).
5. Myslíte, že by bylo vhodné a proveditelné, aby si studenti vybírali okruhy přednášek/materiálů
sami během řešení projektu? Máte pocit, že by skupina studentů byla schopná vybrat vhodné
téma (z nějaké nabídky možného)?
Role průvodce studentů
6. Byla tato zkušenost vaše první s vedením skupiny studentů?
a. ano
b. ne, již mám takové zkušenosti.
c.

jiná…

7. Co vám tato zkušenost přinesla pozitivního? Co pro vás bylo naopak nejtěžší?
8. Dělali byste něco jinak, pokud byste byli se studenty znovu na začátku? Volili byste jiný
projekt/jiný postup/jinak byste rozdělili práci ve skupině…?
9. Jak jste postupovali, když byli ve skupině studenti s rozdílnými schopnostmi, dovednostmi,
aktivitou a přístupem? Co se vám osvědčilo v práci s těmi nejtalentovanějšími? Co se vám
osvědčilo v práci s těmi méně zkušenými či méně aktivními?
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10. Co myslíte, že se vám v rámci práce se studenty povedlo nejvíce?
Časová náročnost
11. Jak hodnotíte celkovou délku stáže? Jak vnímáte to, že běžela i přes letní prázdniny? Jak
časově náročná byla stáž pro vás? Jak často je ideální scházet se osobně se studenty? Dalo
se to skloubit s vašimi dalšími aktivitami? Co byste navrhovali udělat příště jinak?
12. Pomohlo by vám (zejména na začátku a pak v průběhu projektu), kdyby vaší skupině byl k
dispozici projektový manažer, který by vám pomohl správně naplánovat cíle a aktivity projektu,
časový rámec, mezníky, výstupy atd., díky čemuž byste měli lepší kontrolu nad projektem? Jde
projekt dopředu naplánovat?
Technické vybavení
13. Myslíte, že je pro potřeby stáže nutné nějaké speciální technické vybavení (počítače, servery)?
Je něco, co vám scházelo?
Finanční odměna
14. Měli jste pocit, že odměna pro studenty je adekvátní? Jakou výši odměny byste pro studenty
pro příště navrhovali? Jak byste odměnu členili? Jak byste finančně zohlednili to, že někteří
studenti jsou více aktivní a přispívají více k řešení úloh a jiní studenti se tolik nezapojují?
15. Myslíte, že by šlo stáž realizovat bez finanční odměny pro studenty?
a. ano
b. ne
c.

jiná...

16. Jak jste vnímali svoji finanční odměnu? Byla adekvátní? Jsou nějaké další motivační faktory
kromě peněz, kvůli kterým jste se rozhodli na projektu spolupracovat?
Výběr studentů do stáže
17. Jakým způsobem byste získali studenty pro stáž tak, aby se tento způsob mohl považovat za
objektivní? Využili byste jako zdroj kontaktů opět Kybersoutěž?
18. Máte pocit, že by bylo lepší rozdělit studenty do řešitelských týmů dle zkušeností na základě
nějakého testu/pohovoru? Měly by pak tyto řešitelské týmy být rozděleny např. na
„začátečníky“, „pokročilé“, „experty“…? Měla by práce v takto oddělených skupinách větší
užitek pro studenty?
Výkon studentů
19. Jak hodnotíte výkon studentů a jeho vývoj? Vnímáte posun ve schopnostech studentů (začátek
– konec stáže)? Máte pocit, že díky stáži stoupl jejich zájem o problematiku IT a
kyberbezpečnost?
VAŠE HODNOCENÍ PILOTNÍHO PROJEKTU
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PŘÍLOHA 6: Kurzy IT
Mistrovství v Linuxu I.
CENA: 1 500 Kč pro studenty SŠ a VŠ /8 000 Kč pro všechny ostatní (všechny uvedené ceny jsou
včetně DPH)
Kurz je určen pro všechny nadšence a vývojáře a jeho cílem je naučit vás zvládat Linux na profesionální
úrovni. Pod vedením legendárního hackera, pedagoga a znalce telekomunikačních sítí Pavla Trollera,
se procvičíte od úplně základních dovedností až po skutečně náročné a složité činnosti. V kurzu
nebudeme marnit čas různými GUI, zato se budeme soustředit na procvičování dovedností, které vás
v budoucnu budou velmi dobře živit.

CCNA CYBERSECURITY OPERATIONS
CENA: 3 000 Kč pro studenty SŠ a VŠ / 9 000 Kč pro absolventy ČVUT / 18 000 Kč pro všechny ostatní
(všechny uvedené ceny jsou včetně DPH)
Akademie kybernetické bezpečnosti otevírá přehledný kurz pro všechny studenty, kteří se chtějí stát
profesionály v oboru kybernetické bezpečnosti či mají zájem poznat problematiku tohoto oboru v
souvislostech. Kurzu se může účastnit pouze student, který aktuálně studuje na libovolné střední či
vysoké škole. Organizátor si vyhrazuje právo na kontrolu/doložení tohoto kritéria.
• Cílem je umožnit absolventům kurzu uplatnění v oboru kybernetické bezpečnosti na několika
juniorních pozicích.
• Primárně je kurz zaměřen na práci v centru bezpečnostního dohledu (SOC).
• Kurz je vedený v českém jazyce, studijní materiály jsou v anglickém jazyce.
Jednotlivé moduly:
1. Kybernetická bezpečnost a centra bezpečnostního dohledu (SOC)
2. Operační systém Windows, základy správy, získávání dat pro bezpečnostní analýzu
3. Operační systém Linux, základy administrace a dohledu systému
4. Síťové protokoly a služby
5. Síťová infrastruktura, topologie a technologie
6. Základy síťové bezpečnosti, principy útoků na data a sítě
7. Podrobné analýzy útoků a monitorování síťového provozu
8. Principy a přístupy k ochraně sítí a síťových infrastruktur
9. Základy kryptografie, správy a distribuce veřejných klíčů (PKI)
10. Analýza a zabezpečení koncových stanic
11. Monitoring a šetření bezpečnostních incidentů
12. Detekce a analýza průniků, systémy IDS a IPS
13. Práce v CIRT týmu, reakce na incidenty a zotavení systému
Pro více informací o jednotlivých modulech klikněte ZDE.

CCNA 1: INTRODUCTION TO NETWORKS
CENA: 1 500 Kč pro studenty SŠ a VŠ/ 6 000 Kč pro absolventy ČVUT / 12 000 Kč pro všechny ostatní
(všechny uvedené ceny jsou včetně DPH)
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• Získáte vědomosti a dovednosti podstatné pro síťové techniky spravující malé a střední sítě v
podnicích pod dohledem certifikovaného lektora z praxe.
• Laby umožňující simulaci probírané tématiky z domova.
• Kurz je úvodí částí série Akademie kybernetické bezpečnosti.
• Kurz je vedený v českém jazyce, studijní materiály jsou v anglickém jazyce.

CCNA 2: SWITCHING, ROUTING AND WIRELESS ESSENTIALS
CENA: 2 500 Kč pro studenty SŠ a VŠ/ 7 500 Kč pro absolventy ČVUT / 15 000 Kč pro všechny ostatní,
všechny ceny jsou včetně DPH, nutné doložit studentský průkaz či že jste absolventem/tkou ČVUT
• Navazující kurz na CCNA1. Poprvé vytvoříme lokální síť produkčních rozměrů. Teoreticky a
především prakticky si osvojíme princip segmentace do VLAN, základy směrování v sítích,
překlady adresy, základy bezpečnosti a mnohé další. V celém kurzu budeme všechny
teoretické základy intenzivně ověřovat v praktických cvičeních a postupně tak budeme stavět
naší první reálnou síť.
• Laby umožňující simulaci probírané tématiky z domova.
• Kurz je vedený v českém jazyce, studijní materiály jsou v anglickém jazyce.

CCNA 3: ENTERPRISE NETWORKING, SECURITY AND AUTOMATION
CENA: 2 500 Kč pro studenty SŠ a VŠ/ 7 500 Kč pro absolventy ČVUT / 15 000 Kč pro všechny ostatní,
všechny ceny jsou včetně DPH, nutné doložit studentský průkaz či že jste absolventem/tkou ČVUT
• Kurz staví již na znalostech získaných v kurzu CCNA2. Kurzu se zabývá rozvíjením znalosti
síťových protokolů, díky kterým se může v sítích zvyšovat rychlost konvergence či dostupnost.
Příkladem takových protokolů jsou First-hop redundancy protokoly, LACP, PAgP, dynamické
směrovací protokoly EIGRP a OSPF v prostředí IPv4 i IPv6 a další.
• Laby umožňující simulaci probírané tématiky z domova.
• Kurz je vedený v českém jazyce, studijní materiály jsou v anglickém jazyce.

CLOUDOVÉ SLUŽBY MICROSOFT 365
CENA: 1 500 Kč pro studenty SŠ a VŠ/ 6 000 Kč pro absolventy ČVUT / 12 000 Kč pro všechny ostatní,
všechny ceny jsou včetně DPH, nutné doložit studentský průkaz či že jste absolventem/tkou ČVUT,
platba elektronicky ZDE
O Kurzu:
Staňte se správcem menší firmy, které se rozhodla přejít do cloudu. Od vedení budete dostávat spousty
požadavků, jako například: zprovoznění firemních emailů, centrálního uložiště dokumentů, zálohování
počítačů, zlepšení firemní komunikace a kolaborace, centrální správy počítačů a telefonů, zvýšení
bezpečnosti. Naučíte se tyto požadavky splnit, prezentovat výsledky, zpracovávat analýzy a psát
dokumentaci. Každý účastník bude mít vlastní demo prostředí, do kterého bude mít nepřetržitý přístup
po celou dobu trvání kurzu.
Kapitoly:
1. Úvod do Microsoft 365
2. Emailové služby – Exchange Online
3. Firemní intranet – Sharepoint Online
4. Firemní kolaborace – Microsoft Teams
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5. Automatizace firemních procesů – Microsoft Flow
6. Úvod a konfigurace Azure Active Directory
7. Správa Windows 10 a mobilních zařízení - Intune
8. Zabezpečení emailů, identit a dat
9. Zabezpečení Windows 10 a mobilních zařízení
Kurz holky holkám – CCNA 1: INTRODUCTION TO NETWORKS
CENA: 1 500 Kč pro studentky SŠ a VŠ (cena je včetně DPH)
• Získejte vědomosti a dovednosti podstatné pro síťové techniky spravující malé a střední sítě v
podnicích – přihlaste se na kurz CCNA 1: Introduction to networks.
• Jako jedni z mála vám nabídneme možnost využití labů umožňující simulaci probírané
tématiky z pohodlí domova.
• Ani druhá vlna covid-19 kurz nezastaví – v tomto případě bude kurz probíhat pouze
ONLINE. Pokud žádná omezení nebudou je samozřejmě možné kurz navštěvovat prezenčně.
• Kurz je úvodí částí série Akademie kybernetické bezpečnosti a je zakončen mezinárodně
uznávanou zkouškou.
• Kurz (10 lekcí) je vedený naší lektorkou Alex v českém jazyce. Studijní materiály jsou v
anglickém jazyce.

CCNP Enterprise: Core Networking
CENA: 5 000 Kč pro studenty SŠ a VŠ/ 15 000 pro absolventy ČVUT/ 30 000 Kš pro všechny ostatní
(všechny uvedené ceny jsou včetně DPH)
O kurzu:
CCNP Enterprise je certifikační pokročilý track, který je složen ze dvou kurzů. První z nich je CCNP
Enterprise: Core Networking. Kurz CCNP: Core Networking rozšiřuje znalosti posluchačů o oblasti
typické pro rozsáhlé podnikové sítě. Příkladem je nasazení dual-stack architektury, virtualizace
síťových zařízení, pokročilé směrovací protokoly a protokoly zajišťující vysokou dostupnost a
samozřejmě důraz na bezpečnost a automatizaci. Od posluchačů se očekává teoretická i praktická
znalost úrovně CCNA, na které se bude v kurzu stavět. Kurz je vedený v českém jazyce, studijní
materiály jsou v anglickém jazyce.
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