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INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta: Fakulta managementu

Kód predmetu:
FM.KIS/271ME/21

Názov predmetu:
Správa ochrany informácií

Druh, rozsah a metóda vzdelávacích činností:
Forma výučby: prednáška / seminár
Odporúčaný rozsah výučby (v hodinách):
Týždenný:   Za obdobie štúdia: 16s / 16s
Metóda štúdia: kombinovaná

Počet kreditov: 6

Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1.

Stupeň štúdia: II.

Podmieňujúce predmety:

Podmienky na absolvovanie predmetu:
Vypracovanie samostatnej práce (prezentácia/text).
Váha priebežného / záverečného hodnotenia: 100 / 0

Výsledky vzdelávania:
Objasniť zložitosť a rozsah problému správy ochrany systémov pre spracovanie údajov a
poskytovanie informácii s dôrazom na úlohu manažéra v procese budovania a prevádzkovania
takýchto systémov, ako aj zvládnutie procesov ochrany informácií.
Po úspešnom absolvovaní budú študenti schopní riadiť oblasť správy ochrany informácií vo firme,
uplatňovať princípy správy informačnej bezpečnosti vo svojej manažérskej činnosti na pozíciách v
rámci IKT i mimo IKT, a pôsobiť v rámci systému Riadenia informačnej bezpečnosti vo firme, vo
všetkých fázach vývoja životného cyklu informačného systému v manažérskych pozíciách.

Stručná osnova predmetu:
Všeobecné základy ochrany informácií a vymedzenie pojmov. Základné prostriedky ochrany
informácií. Špecifiká bezpečnosti v jednotlivých komponentoch spracovania informácií vrátane
prostriedkov IKT. Procedurálna ochrana informácií, ľudský faktor a bezpečnostná kultúra
organizácie. Prostriedky a nástroje manažmentu ochrany informácií.

Odporúčaná literatúra:
COBIT 4.1. Rolling Meadows: IT Governance Institute, 2007.
ITIL : service operation. London: Stationery Office, 2007. 978-0-11-331046-3
Journal of information systems and technology management [elektronický zdroj]. Sao Paulo,
SP: TIPTON, H F. -- KRAUSE, M. Information security management [elektronický zdroj] :
handbook. [S.l.]: Auerbach Publications, 2007. 978-1-4200-6045-4
DOSEDĚL Tomáš: Počítačová bezpečnost a ochrana dat, Brno 1.vyd., Computer Press 2004
Legislatívne predpisy SR v oblasti ochrany utajovaných skutočností, ochrany osobných údajov,
kybernetickej bezpečnosti.

Jazyk, ktorého znalosť je potrebná na absolvovanie predmetu:
slovenský

Poznámky:
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Hodnotenie predmetov 
Celkový počet hodnotených študentov: 24

A ABS B C D E FX M

95,83 0,0 0,0 4,17 0,0 0,0 0,0 0,0

Vyučujúci: Mgr. Ivan Osvald

Dátum poslednej zmeny: 11.10.2021

Schválil:


