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TISKOVÁ ZPRÁVA 

Kdo je etickým hackerem České republiky? 

Studentská národní soutěž ČR v kybernetické bezpečnosti 

Slavnostní vyhlášení výsledků národního finále 5. ročníku soutěže 

V návaznosti na národní finále studentské soutěže ČR v kybernetické bezpečnosti organizované Pracovní skupinou 

kybernetické bezpečnosti AFCEA a celou řadou státních, akademických i profesní organizací, které se uskutečnilo online v 

květnu letošního roku, se dne 20. července 2021 uskutečnilo v prostorách univerzitního klubu Univerzity obrany, v Brně, 

slavnostní vyhlášení výsledků. 

Slavnostní setkání otevřela rektora – velitelka Univerzity obrany brigádní generálka Zuzana Kročová. Slavnostního 

vystoupení se zúčastnili zástupci státní správy, mimo jiné vládní zmocněnec pro ICT a digitalizaci Vladimír Dzurilla, poradkyně 

náčelníka Generálního štábu armády ČR brigádní generálka Lenka Šmerdová, zástupce Velitelství kybernetických sil a 

informačních operací plukovník Jiří Vávra, vedoucí oddělení vzdělávání Národního úřadu kybernetické a informační 

bezpečnosti Luboš Fendrych a další hosté.  

Za Českou pobočku AFCEA a generálního partnera soutěže společnost Corpus Solutions na setkání vystoupil Tomáš Přibyl. 

Soutěžní výbor reprezentovala řada zástupců v čele s místopředsedou soutěžního výboru Jaroslavem Burčíkem (ČVUT). 

Zvláštní poděkování patří i dalším partnerům soutěže zejména společnosti Škoda Auto, jejichž zástupkyně na akci představila 

studentům i nový elektromobil Škoda Enyaq, a společnostem Gordic, CETIN, DataSpring, Flowmon Networks dalším. 

Oficiální výsledky 

Absolutním vítězem a vítězem středoškolské kategorie se stal Jan Kučera (SOŠ Březová), který získal 515 bodů. V kategorii 

studentů starších 20 let zvítězil Adam Ivora (Masarykova univerzita, Brno), který získal 501 bodů. V juniorské kategorii 

studentů mladších 15 let zvítězila a zároveň získala i cenu v kategorii nejlepší dívka Anna Jungmannová (ZŠ Doctrina, Liberec), 

která získala 205 bodů. Cenu za nejlepší write-up obdržela Lucie Hrušková (Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium 

Praha). 

Letní škola kybernetické bezpečnosti  

Slavnostním vyhlášením byla rovněž zahájena Letní škola kybernetické bezpečnosti, které se účastní 19 studentů ze všech 

věkových kategorií. Program letní školy připravilo Centrum kybernetické bezpečnosti, z.ú. (KYBERCENTRUM) ve spolupráci 

s KYPO Masarykovy Univerzity v Brně, s Univerzitou obrany, Velitelstvím kybernetických sil a informačních operací (VEKYSIO) 

a dalšími státními, akademickými a neziskovými organizacemi. Součástí letní školy je nejen program zaměřený na 

prohloubení znalostí studentů, ale i na získání nových zkušeností při týmové spolupráci. Studenti budou mít rovněž 

příležitost potkat se a seznámit s partnery soutěže, jejich možnými budoucími zaměstnavateli. 

Více informací na www.kybersoutez.cz.  

http://www.kybersoutez.cz/

