
PwC Blue Team Summit

Reakce na kybernetické hrozby

Zajímají Vás metody obrany proti kybernetickým hrozbám současnosti? 

Víte, proč a jak dělat Threat hunting a jak správně zabezpečit Vaše M365 

prostředí? Umíte využívat Threat Intelligence na 110 %?

Zveme Vás na summit kybernetické bezpečnosti PwC, na kterém Vám 

bezpečnostní experti představí šest oblastí, v rámci kterých budeme hovořit 

o problematice SOC - bezpečnostním dohledovém centru, jeho vedení 

nebo o tom, jak vypadá proces řešení bezpečnostních incidentů v reálném 

prostředí firem. 

4. 5. 2022, 13:00−16:00

PwC Česká republika, Hvězdova 1734/2c, Praha 4

REGISTRACE

Upozornění: Na akci mohou být pořizovány běžné reportážní fotografie, audio nebo videozáznam, které budou využívány
za účelem interní a externí propagace aktivit společnosti PricewaterhouseCoopers Audit, s.r.o., typicky na webových 
stránkách společnosti a sociálních sítích, pro navazující komunikaci s účastníky akce a přípravu dalších obdobných či 
navazujících akcí. Podrobnější informace k ochraně soukromí naleznete zde. Pokud si nepřejete, aby byly pořízeny Vaše 
záznamy (fotografie, audio, video), kontaktujte prosím organizátora akce. Pořízené záznamy budou uchovány pro výše 
uvedené využití po dobu nezbytně nutnou, ne déle než 12 měsíců.

Akce proběhne v českém 

jazyce. Účast na setkání je 

bezplatná.

Vaše dotazy k organizaci akce 

ráda zodpoví Tereza Růžičková, 

tereza.ruzickova@pwc.com, 

+420 732 934 119.

Smluvní podmínky akce ZDE

https://survey.pwc.com/jfe/form/SV_0ri6Eoqavqn2qVg
https://app.content.pwc.com/e/er?s=338644260&lid=2123&elqTrackId=65A43487BD75975D72FD0EE623E59EB3&elq=230237c4137f4b0bbc975d2650d89e5a&elqaid=23598&elqat=1
mailto:tereza.ruzickova@pwc.com
https://www.pwc.com/cz/cs/o-nas/akce/smluvni-podminky-k-akcim.html?elqTrackId=0125B190C33CEA9C2A645D605F91F4EA&elqTrack=true


Summit zahájí Pavel Marťák, Cyber & Privacy Leader PwC. 

Program akce moderuje Michal Wojnar, Cyber & Privacy, ISM & 

Threat Management PwC.

Proces řešení bezpečnostních incidentů

Marek Nejedlý, Head of Incident Response, DFIR & Threat Hunting PwC

Víte, jak se liší řešení bezpečnostních incidentů od forenzního vyšetřování? Vysvětlíme 

Vám rozdíl a představíme dovednosti, které by expert bezpečnostních incidentů měl 

ovládat. Řekneme si také, k čemu je dobré mít připravený tým bezpečnostních incidentů

a jak dlouho typicky trvá reakce na incident. Můžete se těšit na praktickou ukázku 

vyšetřování kybernetického incidentu.

Využití Threat Intelligence

Ondřej Šrámek, Digital Forensics and Incident Response PwC

Žijeme v době informací. Bez kontextu (informací) jsou detekce a varování jen poloviční 

informací, nevíte totiž, co ji způsobilo. Proto je Threat Intelligence důležitou součástí práce 

Blue Teamu.

Obrana prostředí M365 

Martin Zbořil, Cloud Security Expert PwC

Myslet si, že organizace dokáže zabezpečit všechny cesty, kudy mohou data uživatelů 

uniknout, je bláhové. Minimalizovat toto riziko v prostředí Microsoft 365 volbou vhodné 

kombinace bezpečnostních opatření je ovšem nezbytné. Nebo Vám na bezpečnosti dat 

Vaší organizace nezáleží?

Threat Hunting

Marek Nejedlý, Head of Incident Response, DFIR & Threat Hunting PwC

Týmy v roli obránců mají tendenci k pasivitě a reaktivnímu přístupu k incidentům. 

Nečekejme, až se stane incident, ale převezměme iniciativu a pojďme do protiútoku. 

Threat Hunting je proaktivní část obrany, kdy aktivně vyhledáváme útočníky v IT prostředí 

firmy. Představíme Vám fáze Threat Hunting scénáře a následnou praktickou ukázku 

vyhledávání útočníka pomocí nejmodernějších EDR technologií.

PROGRAM

12:30–13:00  Registrace

13:00–16:00  Tématické přednášky

Provozní modely bezpečnostního dohledového centra

Očekávání vs. realita

Michal Wojnar, Cyber & Privacy, ISM & Threat Management PwC

Jaké jsou úspěšné cesty k budování prvotřídního bezpečnostního dohledového centra

a co všechno při tom musí organizace zvládnout? V přednášce se zaměříme na 

provozní modely, operační tempo nebo outsourcingové formy dodávky bezpečnostního 

dohledového centra (co-source, MSSP). Nebuďte slepí k tomu, jakou hodnotu Vám 

kvalitní bezpečnostní dohledové centrum může přinést!

Obrana prostředí pomocí Microsoft Sentinel

Dušan Obručník, Cyber Security Expert PwC

Jak může vypadat útok hackerů na Vaši firmu? Provedeme Vás útokem jak z pohledu 

útočníků, tak z pohledu bezpečnostních analytiků a ukážeme příklady automatizace 

obrany pomocí Microsoft Sentinel řešení.

16:00  Networking, občerstvení


