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Ka!dá organizace, která chce vy"e#it otázku 
efektivního "ízení bezpe$nostních událostí 
a incident%, musí mít jasno ve t"ech základ-
ních rovinách. První z nich je rovina techno-
logická, u ní! – mo!ná p"ekvapiv& – primárn& 
p"íli# nezále!í na tom, jaké instrumenty jsou 
v infrastruktu"e k dispozici. To, o$ opravdu 
jde, je mít v#echno na jediném míst& v unifi-
kované, srozumitelné podob&.

Analytici, pota!mo operáto"i pot"ebují 
jedinou platformu, která jim umo!ní psát do-
tazy v jednom jazyce a správn& vyhodnocovat 
situaci. Musí-li se v&novat více rozdíln'm u!iva-
telsk'm rozhraním, je to chyba. Zárove( pot"e-
bují mít v rámci technologické roviny mo!nost 
p"ímého zásahu na úrovni jednotliv'ch aktiv, tj. 
nap"íklad mo!nost aktivum do$asn& odpojit od 
sít& pro p"ípady bezpe$nostního incidentu.
Druhou rovinou je rovina procesní. To, !e se "a-
da u!ivatel%, ale i operátor% p"esunula na home 

office, p"edstavuje hrozbu. Ka!dá firma pot"ebu-
je mít mo!nost udr!ovat se sv'mi zam&stnanci 
blízk' kontakt, b't s nimi ve spojení prost"ednic-
tvím spolehlivého procesního kanálu. Bezpe$né 
cesty, díky ní! s nimi bude mo!né komunikovat 
a "e#it ve#keré pot"ebné zále!itosti. 

Tím se tato druhá rovina p"irozen& prolíná 
s t"etí, kterou je rovina u!ivatelská, respek-
tive analyticko-operátorská. A sou$asn& se 
protíná i s rovinou technologickou, zejména 
s tou její $ástí, kdy analytici $i operáto"i musí 
mít vedle mo!nosti komunikace i p"íle!itost 
k vzdálenému zásahu na stanice nacházející 
se na home office.

!ádoucí je "e#ení 
nezávislé na zm$nách
V rámci u!ivatelské roviny je t"eba um&t 
propojit – ideáln& na n&jaké jednotné, u!iva-
telsky neutrální platform& – dva r%zné sv&ty. 

Sv&t b&!ného u!ivatele, zam&stnance, od 
n&ho! nelze o$ekávat, !e bude disponoval n&-
jak'mi hlubok'mi technologick'mi znalostmi, 
s vysoce expertn& orientovan'm prost"edím 
analytika. P"edností odborníka je, !e má do 
dané problematiky detailní vhled, ale ne ka!-
d' expert je schopen formulovat v#e tak, aby 
tomu b&!n' $lov&k rozum&l.

Úkolem tedy je vy"e#it jednotnost a srozu-
mitelnost informací pro u!ivatele a zárove( 
pro operátora. Pro spole$nost to znamená 
zajistit odpovídající platformu nezávislou na 
odborn'ch znalostech; tedy intuitivní a bez 
pot"eby cílen'ch #kolení. Zárove( je d%le!ité, 
aby "e#ení, prost"ednictvím n&ho! bude cel' 
proces "ízen, bylo absolutn& nezávislé na ja-
k'chkoli zm&nách. Náhl' p"esun poloviny u!i-
vatel% na home office ho nesmí nijak ovlivnit.

Technologická rovina 
efektivního "ízení
Obvyklou reakcí firem, které se rozhodnou 
brát bezpe$nost vá!n&, je, !e si okam!it& 
po"ídí tu nejnov&j#í technologii. Nebo jinak 
"e$eno, dal#í drahou krabi$ku. Z mnoha 
d%vod% je v#ak v'hodn&j#í vyjít z toho, co 
u! daná spole$nost pou!ívá. Pro efektivní 
"e#ení bezpe$nostních událostí a incident% 
je d%le!ité mít pokryt' perimetr, mít pokryté 
koncové stanice a znát to, co se d&je v síti 
organizace. Nejde o to, mít k dispozici nové 
nákladné technologie, ale co nejú$inn&ji 
vyu!ít ty stávající. Jak?

Aktuální technologie zaznamenávají 
ve#keré informace, a tedy i detekce do logu. 
Ka!d' log se typicky nachází na jiném míst&, 
v jiném formátu. Lze namítnout, !e se v'robní 
spole$nosti sna!í logy poskytnout v n&jakém 
unifikovaném formátu, ten ale nap"í$ firemní 
infrastrukturou nebude nikdy jednotn'. Z toho 
d%vodu je vhodné obstarat si "e#ení typu SI-
EM, které spojí v#echny informace do jednoho 
unifikovaného místa a p"evede je do jednotné 
podoby. Tato jednotná platforma zajistí spole$-
nosti p"ehled o d&ní v infrastruktu"e v reálném 
$ase a operátor%m/analytik%m v'znamn& uvol-
ní ruce, proto!e nebudou muset um&t zacházet 
s p&ti r%zn'mi u!ivatelsk'mi rozhraními a psát 
dotazy v n&kolika jazycích. 

Efektivní "ízení 
bezpe!nostních 
událostí a incident"

Lubomír Almer

Nacházíme se ve zvlá!tní dob". #ada zam"stnanc$ stále z$stává na home 
office, u%ivatelé ani administráto&i nejsou skryti za perimetrem, lidé se 
pohybují v soukrom'ch sítích, které nemohou mít zcela pod kontrolou. 
Z pohledu &ízení rizik m$%e takov' stav p&edstavovat hrozbu a my na ni 
musíme adekvátn" reagovat.
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V&t#ina spole$ností dnes vyu!ívá slu!eb do-
davatel%, kte"í jim na základ& servisní $i jiné 
smlouvy poskytují technologii, ji! spravují. 
Práv& tento model je z hlediska spole$nosti 
mimo"ádn& v'hodn'. Organizace se nemusí 
starat o platformu jako takovou, proto!e má 
na druhé stran& partnera, kter' jí s provozem, 
úpravou a rozvojem platformy pom%!e. Fir-
ma se má v!dy na koho obrátit, a p"itom si 
nemusí udr!ovat detailní technické znalosti 
na úrovni administrace. V'sledkem takového 
p"ístupu je, !e daná spole$nost má jedno mís-
to pro bezpe$nost a zpravidla u! pak nemusí 
pou!ívat nic dal#ího.

Procesní rovina 
a u%ivatelská neutralita
Situace je následující: zam&stnanci se p"esu-
nuli na home office a firma je pot"ebuje zapojit 
do celého "ízení. U!ivatelé jsou mimo"ádn& 
siln'm, ale zárove( velice podce(ovan'm ná-
strojem, kter' m%!e pomoci se zabezpe$ením. 
Tím, !e budou vhodn& anga!ováni, získá orga-
nizace dal#í pozorné oko, které bude dohlí!et 
na bezpe$nost. Proto je d%le!ité poskytnout 
u!ivatel%m kvalitní platformu, ideáln& v podo-
b& servis deskové aplikace. V opa$ném p"ípad& 
dojde k zahlcení u! tak vytí!en'ch administrá-
tor% banálními dotazy typu seká se mi Teams, 
co mám d&lat, p"ípadn& telefonick'mi hovory.

Klient%m, kte"í se na nás obrátí, v!dy 
v"ele doporu$ujeme po"ídit servis deskovou 
aplikaci nabízející v#e na jednom míst& 
a v unifikované podob&. Pokud firma své u!i-
vatele kvalitn& pro#kolí a nau$í je servis desk 
pou!ívat, získá obrovskou v'hodu a dosáhne 
v'razného posunu v efektivit&. Zárove( ale 

nesmí nikdy chyb&t ani procesní stránka "ízení 
bezpe$nostních událostí a incident%. (V!dy je 
nezbytné odd&lit událost od incidentu, provoz-
ní incident od bezpe$nostního a tak dále.)

Jak to celé funguje 
v praxi?
Systém je nastaven tak, !e se nejd"íve z infra-
struktury posbírají logy, které jsou z hlediska 
bezpe$nosti relevantní. SIEM pak zaslané 
logy vyhodnotí na základ& detek$ních korela$-
ních pravidel a ve chvíli, kdy n&které z nich 
sepne, vytvá"í automaticky ticket v servis des-
ku. Tento ticket si pak p"evezme bezpe$nostní 
analytik a vyhodnotí, zda se jedná o legitimní 
detekci nebo o fale#n' poplach. V p"ípad&, 
!e je detekce legitimní, p"edává se v#e dále 
k investigaci, ve v&t#in& p"ípad% k rukám se-
niorn&j#ího kolegy, kter' incident do"e#í – na-
vrhne reak$ní kroky, p"ípadn& je sám vykoná. 
Platí p"itom, !e anal'za a investigace se dají 
slou$it do jednoho kroku.

K uvedenému schématu je vhodné p"idat 
dal#í post incident aktivity. Pokud spole$nost 
nehodlá budovat svou znalostní bázi, tak sice 
bude mít efektivní proces, ale neumo!ní jí to 
posouvat svou úrove( bezpe$nosti na vy##í úro-
ve(. Kdy! u! analytik jednou n&co vy"e#í, m%!e 
o daném procesu zpracovat záznam a postoupit 
ho n&komu o úrove( ní!, p"ípadn& jeho "e#ení 
automatizovat. Doty$n' analytik se tak m%!e 
v&novat slo!it&j#ím incident%m nebo jin'm, 
komplexn&j#ím problém%m. 

Tím, !e pro#kolíme u!ivatele a zavedeme 
servis desk, sice získáme kontrolu nad pro-
cesní rovinou, ale ne v!dy pokryjeme i u!i-
vatelskou neutralitu. O u!ivatelsky neutrální 

platform& m%!eme hovo"it a! ve chvíli, kdy 
provedeme integraci. V moment&, kdy service 
desk budou pou!ívat jak u!ivatelé, tak i ana-
lytici, kte"í budou mít v platform& popsány 
bezpe$nostní události. Tím, !e pou!ijeme 
SIEM, a ne open source, kter' je t"eba upravit 
a doprogramovávat, jsme zárove( docílili 
vysoké adaptability "e#ení. Pokud si daná 
firma po"ídí nap"íklad nov' firewall, nebude 
nucena celé "e#ení p"ekopávat. 
Pravidla pro enterprise produkty fungují tak, 
!e jejich v'robci dodávají i dokumentace 
a specifikace k logování, které SIEM v'robci 
reflektují do sv'ch parser% (p"eklada$% log% 
do jednotn'ch formát%, kter'm SIEM "e#ení 
rozumí). Tak!e kdy! si n&kdo po"ídí nov' fire-
wall, nastaví zasílání log%, v SEIMu si vybere 
nap"íklad Czech Point a pou!ije p"íslu#n' 
parser, tak se mu v#echny informace z logu 
p"ehledn& rozd&lí a rozkategorizují a on u! na 
n& pak aplikuje pouze pravidla.

U%ivatelská 
a operátorská rovina
Shr(me si nyní, $eho jsme docílili p"edchozí-
mi kroky. Máme u!ivatelsky neutrální platfor-
mu jak pro u!ivatele, tak pro analytiky, tedy 
servis desk. Máme technologickou platformu 
pro na#e analytiky, konkrétn& v tomto p"ípa-
d& je to SIEM. Díky vzájemné propojenosti 
máme "e#ení, v rámci n&ho! jsou díl$í kom-
ponenty integrované, v#e funguje autonomn& 
a zárove( se jedná o vysoce adaptibilní "e#e-
ní. Stále jsme se v#ak nedotkli toho mo!ná 
v%bec nejd%le!it&j#ího.

Z hlediska "ízení bezpe$nostních událostí 
a incident% je klí$ov' vysoce edukovan' 
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personál. Lidé, kte"í by m&li "e#it pouze 
a v'hradn& bezpe$nostní události a incidenty. 
Ka!dá dal#í agenda t"í#tí jejich pozornost a za-
hlcuje je nutností osvojovat si znalosti, které 
v tomto p"ípad& nejsou relevantní. Hovo"íme-li 
o edukaci, bavíme se o promy#leném systému 
kontinuálního vzd&lávání, co! rozhodn& není 
#kolení jednou za rok. )e$ je o opakovan'ch 
intenzivních a interaktivních kurzech zam&-
"en'ch na aktuální postupy "e#ení událostí 
a incident%.
Teprve ve chvíli, kdy disponuje dostate$n& 
edukovan'm personálem, m%!e si organizace 
od#krtnout spln&ní p"íslu#né operátorské, 
respektive u!ivatelské roviny. Ale i tak m%!e 
vyvstat problém a p"íslu#n' bezpe$nostní 
expert musí b't kdykoli p"ipraven p"ijmout 
notifikaci a zasáhnout, $asto bez ohledu na 
pracovní dobu.

Otázka zní: Je reálné, aby va#i operáto"i $i 
analytici dokázali pokr't bezpe$nost v re!imu 
24/7? Jste ochotní zahrnout do své personální 
agendy pohotovosti, p"es$asy, p"esuny, vybave-
ní, nábory atd.? A opravdu budou mít na to, aby 
i v sobotu v noci dokázali vy"e#it jak'koli bez-
pe$nostní incident? Dá se to v%bec ve va#em p"í-
pad& finan$n& zvládnout? Proto!e bavíme-li se 
v této souvislosti o efektivit&, "e$ je samoz"ejm& 

hlavn& o pen&zích. Bu* jste velká spole$nost, 
typicky finan$ní instituce, která má k dispozici 
obrovsk' balík pen&z na bezpe$nost, anebo to 
musíte "e#it n&jak'm jin'm zp%sobem.

Nejv&hodn$j#í je 
bezpe'nost jako slu%ba
Jako ideální se jeví vyu!ít slu!eb bezpe$nost-
ního opera$ního centra typu Cyber Defense 
Center. V'hodou je, !e zájemce si nemusí 
kupovat celé "e#ení SIEM $i SOC, ale prona-
jme si jen ty slu!by, které opravdu pot"ebuje. 
M%!e si je dokupovat a postupn& budovat 
bezpe$nost ruku v ruce se sv'mi aktuálními 
pot"ebami. Nemusí mít vlastní personál 
a "e#it ve#keré problémy, které jsou s tím 
spojené. M%!e vyu!ívat znalostí získan'ch od 
jin'ch zákazník%, proto!e jen v'jime$n& se 
stává, !e práv& vy jste ti jediní, kdo musí "e#it 
tento konkrétní bezpe$nostní incident.
Z hlediska compliance je v'hodou i to, !e da-
ta v%bec nemusí opou#t&t danou spole$nost. 
Dne#ní "e#ení lze navrhnout tak, !e zákazník 
neodesílá !ádná surová data mimo svoji 
infrastrukturu, nestaví nic od nuly a vyu!ívá 
toho, !e si s tím u! dal práci n&kdo p"ed ním. 
Vybudování bezpe$nostního opera$ního 
centra ve spole$nosti je zpravidla otázkou 

obrovsk'ch náklad% a n&kolika let, ale inci-
denty nepo$kají.

Zajistíte-li si bezpe$nost jako slu!bu, 
tedy jak v podob& p"íslu#né licence ("e#ení 
SIEM $i SOC), tak i dohledu expert%, získáte 
spolehlivého partnera. T'm zku#en'ch 
lidí, kte"í vám pomohou a na n&! se budete 
moci obrátit ve dne v noci. Nebo vás mohou 
cel'm bezpe$nostním procesem provést 
podobn&, jako to zvládli v p"ípad& jin'ch 
organizací u! x-krát p"ed vámi. Z hlediska 
efektivity bude "e#ení v podob& on-premise 
a vlastních lidí v!dycky ekonomicky náro$-
n&j#í. Neznáme p"ípad, kdy by postavení 
vlastního "e#ení bylo levn&j#í, ne! pokud si 
ho zajistíte jako slu!bu. n

Ned!v"ra spot#ebitel! k vyu!ití dat 
ohro$uje technologick% rozvoj

Nová studie spole(nosti VMware zalo%ená na pr$zkumu mezi více 
ne% 6 000 spot&ebitel$ z celé Evropy odhalila zna(nou nerov nost 
mezi touhou po digitálním pokroku mezi spot&ebiteli a jejich d$v"rou 
v to, jak jsou jejich data vyu%ívána k vytvá&ení takov'ch slu%eb a lep-
!í u%ivatelské zku!eností. Tato ned$v"ra by mohla podkopat potenci-
ál technologií zlep!ovat evropskou ekonomiku a spole(nost.

Ned%v&ra k dat%m dosáhla bodu, kdy brání plnému vyu!ití potenciálu 
technologií pro dobrou v&c. +edesát procent spot"ebitel% se bojí nebo 
se jim nelíbí sdílení b&!n'ch osobních dat s cílem pomoci státu a fir-
mám navrhovat chyt"ej#í a ekologi$t&j#í infrastrukturu. A pouze 17 % 
respondent% je nad#en'ch z vyhlídky na digitální stín m&sta, ve kterém 

!ijí, kter' by mohl zv'#it efektivitu fungování jejich okolí. Digitální stín 
je definován jako virtuální replika zalo!ená na nep"etr!it& dodávan'ch 
datech ze senzor% v ur$itém míst&, které sledují veli$iny, jako je kvalita 
ovzdu#í, hustota dopravy, spot"eba energie v budovách, objem produ-
kovaného odpadu apod.

„Dosáhli jsme rozhodujícího oka-
m!iku v tom, jak technické inovace 
a digitální zku#enosti mohou pozitiv-
n& utvá"et na#e !ivoty, ekonomiky, 
spole$nost a planetu. Existuje v#ak 
nedostate$né pov&domí o typu dat 
pot"ebn'ch k realizaci tohoto pokroku 
a spot"ebitelé cítí ned%v&ru. V&t#ina 
lidí chápe v'znam dat pouze v kontex-
tu zpráv o p"ípadech naru#ení bezpe$-
nosti – a ne v#ech t&ch ú!asn'ch v&cí, 
které lze díky nim provád&t v medi-
cín&, autonomní silni$ní doprav&, 

mobilní zábav&, nakupování a sociální oblasti,“ "íká Joe Baguley, vice-
prezident a technick' "editel spole$nosti VMware v regionu EMEA.

„V sou$asné dob& je vnímaná cena za pokrok p"íli# vysoká – spo-
t"ebitelé je#t& nejsou pln& srozum&ni se sdílením dat pot"ebn'ch 
k uskute$n&ní zm&n. Mají-li to spot"ebitelé p"ijmout, musí v&d&t, 
co se d&je s jejich údaji – v&t#ina z nich pro n& není osobn& identi-
fikovatelná – a cítit jistotu, !e se s nimi zachází bezpe$n& a citliv&,“ 
dodává Baguley.

V&t#ina (58 %) lidí se stále více obává o bezpe$nost své online 
digitální stopy, tém&" t"i $tvrtiny (72 %) mají obavy z role, kterou 
technologie hrají p"i #í"ení dezinformací, a 48 % je znepokojen'ch, !e 
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