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Abstrakt: Článek se zabývá konceptem začlenění informační bezpečnosti do oboru 
bezpečnostního managementu a cestou k bezpečnosti.  

Abstract: This article deals with the concept of including of information security in the 
subject of security management and with the way to security. 
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Bezpečnost a svoboda patří k nejvýznamnějším hodnotám vyspělé demokratické 

společnosti. K doložení teze je zapotřebí vymezit zájmový prostor, ve kterém je dále 

můžeme upřesňovat. Systémová teorie vysvětluje, že systém lze zavést nejen na 

jakýkoliv objekt, ale také na jeden a týž objekt lze zavést více systémů podle různých 

hledisek. 

Objektem řízení k bezpečnosti může být nejen organizace, továrna, libovolný 

hmotný objekt, také jev, fenomén nebo zájmový prostor. Takový objekt je zároveň 

předmětem zájmu projektanta, výzkumníka nebo vědce v oboru bezpečnost. 

Vědy o bezpečnosti čeká rozmach prosazení, uznání jak na akademické půdě, tak 

v bezpečnostní praxi. Je již doba, kdy říkáme, že bezpečnostní vědy začínají být 

konstituovány. Ačkoliv nepanuje všeobecná shoda na univerzálnost významu 

termínu bezpečnost, je zřejmé, že právě bezpečností se bezpečnostní vědy zabývají. 

Na bezpečnost působí mnoho faktorů a některé z nich souvisí s rozvojem 

civilizace. Z produktů člověka ve prospěch společnosti vznikají nejen pozitivní ale 

také rizikové - nebezpečné výrobky, látky a služby. Produkty a antiprodukty  

(destruktury) jsou využívány k získání konkurenční výhody a proto jsou i v repertoáru 

konkurenčního zpravodajství. Vždyť informace, znalosti a jejich „použití jako první“ 

vytváří klima výhodnosti pro jednu stranu a nevýhodnost pro soupeře. K vyloučení 

konkurenční nevýhody strategický management firmy využívá aliancí, spojení se 

strategickým partnerem. Často není jisté, zda je výhodou, aby byl A investorem 

v prostoru B nebo zda A získá rozvojové prostředky od B. 



Systémový přístup je nástrojem pro bezpečnostní management organizace velmi 

užitečným. Využívá modelových přístupů k projektování strategických i taktických 

zájmů a eliminuje zbrklost živých experimentů v implementaci nezralých záměrů 

(nekompetentním politikem). 

Bezpečnostní management je obor, který oplývá metodami a technikami jinde již 

vyzkoušenými. Vychází z teorie managementu a jeho specifikou je 

pravděpodobnostní charakter řízeného jevu, a tím i jedinečnost každého konkrétního 

praktického případu. Je dobrodružnější, než „střelba na holuby“, jeho cíl i 

„povětrnostní“ podmínky jsou v pohybu těžko odhadnutelném. 

Bezpečnostní manažer je specifická funkce nebo kompetence vedoucího 

pracovníka. Ve složité, hierarchicky členěné organizaci je řada bezpečnostních 

pracovníků od ředitele, náčelníka, až po organizátora na základní úrovni. 

Úkolem bezpečnostního managementu je dosahování optimální bezpečnosti 

zájmového prostoru. Úplná bezpečnost je stejně absurdní jako úplná kvalita nebo 

úplná svoboda. Konečně - interface bezpečnosti jednoho subjektu je mezí svobody 

jiného subjektu. Rovnováha sil mezi mocnostmi je okamžikovou veličinou mezi 

běžnými nerovnováhami s měnící se výhodou. Teze se netýká jen obrany. 

Bezpečnostní managementu jako nauka budoucnosti zachází s vlivovými faktory 

ve prospěch vlastních zájmů. Působení ve prospěch optimální bezpečnosti 

podporuje a rizika odklonu od ní reguluje. Kybernetický prostor je vzrušující oblast 

všestranného zájmu protikladných sil. „Pro nás“, je bezpečný tehdy, když nám slouží 

relativně spolehlivě s minimalizací hrozby poruch a incidentů. 

Bezpečnostní management ve smyslu řídících odborníků s výkonnými nástroji a 

pracovníky je metaforicky „ochráncem informační bezpečnosti“ organizace tak jako je 

ombudsman ochráncem práv a svobod. 
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