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KURZ CIS: MANAŽER INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI            
 
ODBORNÍK NA TECHNOLOGIE SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ INFORMAČNÍ BEZPEČNOSTI S ORIENTACÍ                
NA MANAŽERSKÉ SCHOPNOSTI 
 

Kurz Manažer informační bezpečnosti je mezinárodně 
akreditovaný a uznávaný odborný kurz, jehož obsah je 
zaměřen na problematiku řízení informační 
bezpečnosti, včetně komplexního výkladu řízení 
informační bezpečnosti, dle mezinárodního standardu 
ISO 27001.  
 

Tento standard zahrnuje kromě informačních                        
a komunikačních technologií i personální bezpečnost  
a dále pak bezpečnost infrastruktury, budov                        
a prostředí se všemi praktickými aspekty                                
od poplašného systému, přes požární ochranu,                 
až po kontrolu přístupu. 
 

Vzhledem k tomu, že implementací tohoto standardu 
v organizaci je možné dosáhnout vysokého stupně 
informační bezpečnosti, je tento standard využíván 
v praxi a jeho znalost patří k základním znalostem ICT 
odborníků a odpovědných manažerů.  
 

CÍLOVÁ SKUPINA 
Účastník kurzu se seznámí s komplexní problematikou 
Systému řízení informační bezpečnosti (ISMS), získá 
dovednosti a načerpá informace, které jsou potřebné 
při zjišťování aktuálního stavu, implementaci, správě     
a neustálém zlepšování ISMS, včetně komunikace 
s auditory. 
 

Účastník kurzu bude schopen úspěšně prosazovat 
bezpečnostní cíle společnosti. Naučí se jak sestavovat, 
vést a motivovat pracovníky a týmy k zajištění 
bezpečnosti informací. Účastník kurzu získá základní 
povědomí o legislativním rámci vztahujícímu se              
k problematice ISMS. 

Vzdělávací program je mezinárodně akreditován 
prostřednictvím BMWFJ (Rakouské spolkové 
ministerstvo hospodářství, rodiny a mládeže)                       
ve spolupráci s EA (European Cooperation                         
for Accreditation), IAF (International Accreditation 
Forum). Vzdělávací program je aplikován 
v celosvětovém měřítku. Certifikát, který obdrží 
účastník po úspěšném absolvování programu je 
mezinárodně uznáván, stejně jako systémové 
certifikace od CIS – Certification & Information 
Security Services. 

PŘEDPOKLADY 
▪ základní znalost terminologie informačních 
technologií  

▪     dobré komunikační schopnosti 
  

ZAKONČENÍ 
 

Po úspěšném složení závěrečné zkoušky obdrží klient 
mezinárodní certifikát „Manažer informační 
bezpečnosti“, jehož platnost je po třech letech 
prodlužována na dvoudenním cíleném obnovovacím 
semináři a doložením evidence profesní praxe 
v oblasti ISMS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

1. DEN 
 

▪ Přehled komunikačních technik, potřebných při 
výkonu funkce manažera ISMS a jejich použití v praxi. 
Doporučené postupy pro jednání s účastníky procesů 
ISMS (Úvod do psychologie jednání.) 
 

2. DEN 
 

▪ Základní principy, cíle a účel normy ISO 27001. 
Cyklus PDCA v rozsahu požadavků normy – popis 
požadavků na cyklus PDCA a na opatření pro zajištění 
bezpečnosti informací. 
 

3. DEN 
 

▪ Opatření pro ochranu informací dle související 
normy ISO 27002. Praktický příklad analýzy rizik. 
 

4. DEN 
 

▪  Právní normy související s problematikou informač-
ní bezpečnosti. 
▪   Závěrečná zkouška 
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