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Ú v o d n í k

Čas vánoční a nový rok 2020 mne vede k jemně filozofickému  
zamyšlení, a to nejen poznamenaného číslovkou 20. Podívejme 
se na horká témata Digitalizace a Kyberbezpečnosti z pohledu let  
20 minulých, současných a 20 budoucích. 

Digitalizace a Kyberbezpečnost – Včera 

Termín digitalizace byl prý poprvé použit v roce 1995 Donem 
TapScottem v knize „Digitální ekonomika: naděje a hrozby 
věku informační společnosti“. Později svou úvahu kolaborativ-
ní ekonomiky mnoha samostatných tvůrců propojených inter-
netem rozvedl v roce 2006 v další knize „Wikinomie“. Rozvoj 
telekomunikací a Internetu je po právu označován jako třetí 
průmyslová revoluce. Existence Digitální infrastruktury umož-
nila „e-business“ tedy platby kartou, online reklamu, elek-
tronickou identitu atd. Některé obory se po tichu proměnily 
do téměř digitální podoby – například hudba a filmy. 

Kyberbezpečnost kopírovala vývoj - začali jsme bráněním 
zdrojů vlastního hradu (perimetru), následovalo zabezpečení 
cesty – přístupu, obchodních transakcí, převodů peněz a jako 
poslední ochrana informací a dat, lidí, zařízení a aplikací vně 
firmy. Byl k tomu pádný důvod – technologie umožnily i nové 
možnosti pro zneužití.  Z nadšenců – hackerů se staly organi-
zované kyberzločinecké skupiny s vlastním „byznys plánem“. 
Firmy i státy pochopily sílu technologií a začaly existovat  
kyberšpionáže a kyberválky. 

Digitalizace a Kyberbezpečnost – Dnes 

Nedávný průzkum „Metamorfosy“ (pozn. red. průzkum na téma 
„Digitalizace, bezpečnost a etika“) potvrdil většinově, že Digitali-
zace je všudypřítomný fenomén a celospolečenská změna. Kor-
porace investují do nových technologií. 30 % korporací má nebo 
bude mít „Digitalizaci“ jako součást celofiremní strategie. Český 
stát má své „Digitální Česko“ a schvaluje zákon o právu na digi-
tální obsluhu svých občanů. Projekt bankovní identity a propojení 
na Portál občana (SONIA) má všechny předpoklady významně při-
spět k digitalizaci v ČR. Zkušenosti ze zahraničí říkají, že zavedení 
elektronické identity zlepší ekonomiku státu o 1 až 2 % HDP. 

Kyberbezpečnost je záležitostí „každého z nás“, potvrdili význam-
ní zahraniční a čeští řečníci na tradiční konferenci kyberbezpeč-
nosti IS2. Konference letos oslavila 20 let a uvedla druhého čle-
na do Síně slávy Cybersecurity. Kyberbezpečnost nám dospěla 
do adaptivní fáze. Neřídíme ji statickými pravidly, ale dynamicky. 
Podle chování lidí, zařízení, transakcí rozdělujeme „co je běžné, 
je normální, co se vymyká, je nebezpečné“. Bez pomoci velkého 
množství dat a technologií jako je AI by to nebylo možné. 

Digitalizace a Kyberbezpečnost – Zítra 

Digitální transformace jistě bude zrychlovat, hovoří se o čtvrté 
průmyslové revoluci. Zdá se, že nejzásadnější vliv bude mít Digi-
tální ekonomika na lidský život. Je pravděpodobné, že některá ze 

stávajících povolání časem zaniknou či budou minimalizována a lidé  
začnou pracovat v oborech, které ještě neexistují. Celoživotní učení,  
vyhledávání a osvojování nových informací a znalostí se stane  
základní podmínkou nejen pro konkurenceschopnost jedince a spo-
lečnosti. Dalším fenoménem bude přizpůsobení se konkurence- 
schopnosti vývoji demografie, tedy třem věkovým skupinám: mladí, 
střední věk a ti zralí (stále schopní pracovat). „e-identita“ se jistě 
stane naší hlavní identitou se všemi výhodami pro běžný život a zá-
roveň kyberbezpečnostními nevýhodami a opatřeními. 

Technologie budou jistě ubíhat dopředu velkou rychlostí v kvantitě 
i kvalitě ve prospěch Digitalizace a Kyberbezpečnosti. Lze očeká-
vat příchod tvrdých a měkkých pravidel na jejich podporu. Další 
rozvoj si nelze představit bez formulovaných „tvrdých zákonných 
pravidel“ včetně souvisejících represivních orgánů a opatření.  
Jistě se objeví i měkká pravidla – „jak se chovat eticky v kyber- 
prostoru“. Před námi je tedy úplně nová dimenze.

Závěrem bych chtěl popřát čtenářům časopisu DSM „Hezké 
a klidné vánoční svátky a šťastný a úspěšný nový rok 2020“.

Lukáš Klášterský
Erste Group, Group CTO Governance
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