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Abstract  
SARS-Cov-19 nebo v jiném znění globální propuknutí pandemie Covid vytvořily 
bezprecedentní scénář pro různé organizace, agentury a struktury.

Pandemie COVID-19 v roce 2020 se stala mimořádnou a šokující událostí pro světové 
společenství a globální ekonomiku. Ze strany úřadů provázejí pandemii COVID-19 někdy 
tvrdá a nejednoznačná rozhodnutí, jejichž důsledky pociťují lidé v mnoha zemích světa: 
pohyb mezi zeměmi byl zastaven, podniky a podniky uzavřeny, omezení byl vytvořen, byli 
izolováni ti, kteří byli nemocní nebo jim hrozila infekce. Nebylo také možné předpokládat, 
jak dlouho takový způsob života potrvá. Mnoho faktorů jako následný řetězec reakcí z 
pandemie v souhrnu vytvořilo příjemné prostředí pro změnu a úpravu prostředí 
kybernetické kriminality.

Tato práce si klade za cíl analyzovat faktoriální přítomnost modifikací v oblasti 
kybernetické kriminality, kybernetické bezpečnosti a vládních reakcí. Na základě výsledků 
analytického hodnocení se důrazně doporučuje, aby různé vládní struktury více 
spolupracovaly na vnitřních domácích kolaborativních úrovních mezi jednotkami a na 
externích mezinárodních úrovních mezi více vládami. Důrazně se také doporučuje 
vytvoření jednotné mezinárodní legislativy na ochranu subjektů a jednotlivců.

Prvotním účelem těchto prací je prozkoumat a identifikovat vyhlídky trvalé korelace 
včetně přímých a nepřímých příležitostí a rysů globálního propuknutí pandemie SARS-
COV-19 a následných dopadů zaprvé na sektor kybernetické bezpečnosti, včetně 
současného stavu, vývojové fáze v procesu a budoucí vyhlídky revitalizace pole, 
nadcházející vyhlídky; za druhé, změna prostředí kybernetické kriminality, nové rysy a 
strategické rozhodování modernizačních a hybridizačních technik, začlenění aktivit 
kybernetické kriminality do vládních struktur jako součást strategické převahy a jako nová 
fáze válčení; Za třetí, reakce mezinárodních komunit a reakce vlád, možnosti sekuritizace 
proti tomuto typu hrozeb, legislativní začlenění do systematického přístupu, perspektivy 
spolupráce mezi více vládami pro účely preventivních opatření kybernetických hrozeb.



