
 

 

KYBERBEZPEČNOST 

Hodnocení účastníků kurzu základů kybernetické bezpečnosti 

 

•Nutnost odsedět si „školení“, kde se dozvím obecně známé informace. (Gymnázium Zikmunda 
Wintra, Rakovník

•Žádné, možná trochu obavy ohledně srozumitelnosti. (ZUŠ Petřiny, Praha)
•Popravdě, vůbec jsem nevěděla, co od tohoto kurzu očeávat. (ZŠ Úštěk)
•Že získám nové informace o tom, jaká rizika nás mohou potkat v běžném životě. (Gymnázium 
Chodovická, Praha)

•Žádná. (DDM Symfonie, Poděbrady)

Jaké jste měli od kurzu očekávání?

•Velmi milá, překvapující a přínosná. (Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník)
•Byla jsem mile překvapena, vše dobře vysvětleno, dozvěděla jsem se nové informace.(ZUŠ 
Petřiny, Praha)

•Základy kybernetické bezpečnosti byly jednoduše vysvětleny i pro laika. (ZŠ Úštěk)
•Názornost. Lektor dokázal nejen jasně vysvětlit, ale i zaujmout. (Gymnázium Chodovická, Praha)
•Předčila očekávání. Velice srozumitelné. Projev lektora super. Užitečné rady, snadno 
proveditelné v praxi. (DDM Symfonie, Poděbrady)

Jaká byla realita?

•Možnosti Onedrive, LastPass/1Pass, haveibeenpwned.com + doplnění mnoha detailů v 
oblastech kybernetické bezpečnosti, které jsem neznala. (Gymnázium Zikmunda Wintra, 
Rakovník)

•Šifrování, dvoufaktor, phishing, spear phishing, hesla, zkratka pro uzamknutí obrazovky, USB. 
Spousta užitečných bezpečnostních informací. (ZUŠ Petřiny, Praha)

•Odpoledne strávím zabezpečováním mobilu a sociálních sítí. (ZUŠ Petřiny, Praha)
•Zjistila jsem, jak si mám lépe zabezpečit svá hesla. Zjistila jsem co je phishing a také jsem se 
dozvěděla, že je lepší vícefaktorové ověřování. (ZŠ Úštěk)

•Vysvětlil jste prakticky možné hrozby + výborné názorné ukázky. (Gymnázium Chodovická, 
Praha)

•Použitelnost v praxi. Praktické návody pro užití nejen v zaměstnání, ale i v soukromí.
(Gymnázium Chodovická, Praha)

•Změním nastavení zabezpečení svého telefonu i počítače. Upravím si svá hesla a nastavím 
dvoufázové nastavení ověření identity u FB i MS Office. (DDM Symfonie, Poděbrady)

Jaký byl konkrétní přínos kurzu?

•Všem uživatelům ICT. (Gymnázium Zikmunda Wintra, Rakovník)
•Dá se říct, že úplně každému v dnešní době koronakrize. (ZUŠ Petřiny, Praha)
•Každému, kdo v praxi pracuje alespoň trochu s počítačema, IT, tyto informace jsou velice 
zajímavé a velmi podnětné. (ZŠ Úštěk)

•Všem a pravidelně bych opakovala. (Gymnázium Chodovická, Praha)
•Každému, kdo má chytrý telefon. (DDM Symfonie, Poděbrady)

Komu byste kurz doporučili?


