
Zadání bakalářské práce

Student:

Studijní program:

Téma:

Lukáš Krčil

B3908 Požární ochrana a průmyslová bezpečnost

Technická ochrana objektu před neautorizovaným únikem informací

Cíl práce:
Zjistit a popsat aktuální techniku a systémy spojené s odposlechovou a monitorovací technikou a poodkrýt
technologie pro sledování pohybu osob a jiných objektů . Na základě teoretických znalostí a praktických
poznatků vytvořit na imaginárním objektu modelový návrh řešení základní ochrany proti pasivnímu a
aktivnímu odposlechu.
Charakteristika práce:
Popis zadané problematiky, základní východiska a vývoj a vzestup odposlechu v ČR. Právní úprava
odposlechu a sledování osob v ČR. Technika a postupy pro trvalý a operativní odposlech místnosti.
Monitorování mobilního telefonu a pevné telefonní linky. Softwarové a hardwarové monitorování počítače.
Technika a používané technologie pro sledování pohybu osob a vozidel. Modelový návrh řešení základní
ochrany proti pasivnímu a aktivnímu odposlechu včetně použití detektorů a jiné techniky proti odposlechu.
Analýza rizika organizace proti neautorizovanému monitorování. Návrh optimalizace zabezpečení
organizace před neoprávněným monitorováním.
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