
  

Vážená paní ředitelko, vážený pane řediteli, 

dovolujeme si Vás pozvat na workshop 

ELEKTRONICKÝ PODPIS A ŠIFROVÁNÍ DAT 

z projektu 

„Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královéhradeckém kraji“,  

který se uskuteční ve středu 

11. 10. 2017 od 8:00  

na Střední škole a vyšší odborné škole aplikované kybernetiky s. r. o. 

Hradecká 1151, 500 03 Hradec Králové (budova Podnikatelského centra) 

 
 CÍL: Seznámit učitele i ředitele všech stupňů škol s praktickým používáním 

elektronického podpisu a možností šifrování dat. 

Těšíme se na Vaši účast 

V případě zájmu prosím o vyplnění závazného přihlašovacího formuláře, 

který najdete pod odkazem https://goo.gl/forms/ODGILvwWqHK3wNoF2, 

případné další informace budou zasílány pouze přihlášeným účastníkům. 

Kapacita workshopu je omezená, přednostně bude umožněna účast zájemcům 

s dřívějším termínem přijaté přihlášky. 

 

 

Účastníci kurzu budou seznámeni se základními pojmy. Budou vědět, co je veřejný 
a soukromý klíč, kam jej uložit, jak si jeho nedotknutelnost chránit, případně co činit 
při ztrátě nebo prolomení ochrany. Zároveň budou předvedeny všechny operace, které 
může učinit správce počítačů a které musí činit podepisující osoba bez asistence dalších 
osob.  
Pojmy, které se v kurzu používají a objasňují:  

Veřejný a soukromý klíč, certifikát, vytvoření certifikátu, certifikační autorita, 

kořenové certifikáty, datum platnosti, zneplatnění certifikátu, prodloužení platnosti, 

podpis dokumentu (Word, PDF), časové razítko, podpis fotografie, časové razítko 

u fotografie, nastavení poštovních klientů, uložení veřejného klíče zaslaného  

e-mailem, šifrování e-mailu. Vše bude podáno srozumitelnou formou a procvičeno 

na příkladech. Účastník kurzu může po absolvování sám zažádat o příslušný 

kvalifikovaný certifikát, získat jej a nainstalovat si jej do počítače. 

 
PROGRAM 

Metoda 
výuky 

Hodinová 
dotace 

a) Teorie elektronického podpisu Teorie 1 

b) Certifikační autority Teorie 1 

c) Generování osobního certifikátu Praxe 1 

d) Vytvoření dokumentu a jeho podepsání Praxe 1 

e) Časové razítko Teorie 0,5 

f) Vytvoření fotografie s časovým razítkem Praxe 0,5 

g) Využití el. podpisů u e-mailů Praxe 1 

h) Zabezpečení dat šifrováním Teorie 1,5 

i) Závěr kurzu - diskuse  0,5 

 Celkem  8 hodin 
 

https://goo.gl/forms/ODGILvwWqHK3wNoF2

