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Výzva k nabídce příspěvků: IS2 2017 
24. – 25. května 2017, Praha 

 
 
 
Všeobecné informace 
IS2 (Information Security Summit) je prestižní mezinárodní konference o informační bezpečnosti. 
Téma letošní konference zní IS2 – jiná dimenze bezpečnosti… návrat ke kořenům. Konference 
je určena především manažerům z oblastí ICT a bezpečnosti ICT. Osmnáctý ročník IS2 se bude konat 
ve dnech 24. – 25. května 2017 v Praze.  
Více informací o IS2 naleznete na webové stránce www.tate.cz/is2. 
 
Instrukce autorům 
Pro osmnáctý ročník IS2 jsou vítány návrhy příspěvků především k následujícím tématům: 
• Ransomware (...aneb kde to vázlo?) 
• Malware a jeho budoucnost 
• Antiviry a detekce založená signaturách,  

jejich místo v dnešním IT ekosystému 
• Behaviorální analýza – trendy a praxe 
• Správa a bezpečnost mobilních zařízení - 

nové technologické možnosti a trendy 
autentizace 

• Jednotná elektronická identita a její využití 
• Digitalizace a shromažďování dat a jejich 

vytěžování versus bezpečnost 
• 0- day chyby a kdo za ně (ne)má 

zodpovědnost? 

• Blockchain 
• Šifrování a ochrana oprávněných 

zájmů versus bezpečnost ve státních 
institucích 

• Klasifikace informací a štítkování 
informací v praxi 

• Postavení bezpečnosti v organizaci? 
• Co chránit a co obětovat aneb 

bezpečnostní kultura 
• Compliance nebo bezpečnost? 
• Sociální sítě versus bezpečnost 
• Kde je Česko v IT bezpečnosti? 

 
Návrhy příspěvků ve formě rozšířeného abstraktu (doporučená délka je přibližně 500 slov) společně se 
stručným odborným životopisem, e-mailovou adresou autora, telefonním spojením a poštovní adresou 
posílejte na jednu z níže uvedených adres nejpozději do 6. ledna 2017. Preferujeme elektronickou formu 
nabídek (formát DOC, RTF, PDF, HTML nebo ASCII). Příspěvky musí respektovat cílovou skupinu 
účastníků konference, musí se jednat o příspěvky původní a nezávislé.  
 
Výsledky vyhodnocení abstraktů budou autorům oznámeny do 20. ledna 2017. Návrhy vybraných 
příspěvků (příspěvky v textové podobě o rozsahu 10 až 25 tisíc znaků včetně mezer) musí být zaslány 
programovému výboru do 27. února 2017 ke konečnému zhodnocení, jehož výsledek bude autorům 
oznámen do 24. března 2017. Do programu konference, ve kterém převažují zvané příspěvky předních 
odborníků z celého světa, bude vybrán jen omezený počet nejlepších příspěvků. Finální verze příspěvků 
musí být programovému výboru k dispozici do 14. dubna 2017 v českém nebo anglickém jazyce. 
 
Adresy pro nabídky 
Lukas.klastersky@gmail.com do předmětu prosím uveďte: „IS2 2017“- Odpověď CFP. 
Pošt. adresa: DSM–TATE International, s.r.o., Hořejší nábřeží 21, 150 00 Praha 5. 

Programový výbor 
Daniel Bagge, Národní bezpečnostní úřad                                              Eva Racková, RVDA 
Martin Baroš, Cryptelo                                                                             Zdeněk Říha, MU Brno 
Lukáš Klášterský, Erste Group (předseda)               Václav Žid, Ministerstvo obrany  
Radim Kolář, Medtronic                                                                           Pavel Východský 
Vashek Matyáš, MU Brno                                       
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