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Keynote projev na veletrhu it-sa 2019 přednese 
investigativní žurnalista Misha Glenny 

 

 oceněný investigativní novinář a odborník na zabezpečení IT promluví 

na oborovém veletrhu s největším počtem vystavovatelů na světě 

 jeho přednáška 10. října na fóru International: „The Vitruvian Paradox: 

The Changing Face of the Human in Cyber Security“ 

 Glenny pak bude odpovídat na otázky publika 

 

Keynote projev na veletrhu it-sa 2019 přednese Misha Glenny. Oceněný britský 

investigativní novinář, autor bestselleru McMafia a expert na počítačovou kriminalitu 

promluví ve čtvrtek 10. října ve 12:00 na fóru International. Vstup je pro všechny 

návštěvníky a zástupce více než 700 vystavujících firem zdarma. 

 

Člověk, nebo stroj? Zaměření na nejslabší článek v zabezpečení IT 

Na veletrhu zabezpečení IT s největším počtem vystavovatelů na světě se Glenny 

rozloučí s populární představou, že nejslabším článkem ve stabilním řetězci 

zabezpečení IT je člověk. Ve své přednášce „The Vitruvian Paradox: The Changing 

Face of the Human in Cyber Security“ (Vitruviánský paradox: Měnící se tvář člověka 

v kybernetické bezpečnosti) bude argumentovat, že rostoucí složitost naší digitální 

infrastruktury představuje ještě větší hrozbu. Rozhodujícím proto bude, aby si člověk 

zachoval kontrolu nad IT systémy. Glenny, který v oblasti zabezpečení IT také radí 

podnikovým manažerům, odhalí, proč je v této souvislosti zapotřebí změna na 

nejvyšší úrovni vedení. Pouze s komplexním povědomím o digitálních nebezpečích 

lze zabránit triumfu globálně působících hackerů, kteří jsou součástí 

organizovaného zločinu. V návaznosti na svůj keynote projev Misha Glenny odpoví 

na otázky publika. 

 

Další informace a položka do digitálního kalendáře: www.it-sa.de/special-keynote 
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Kontaktní osoby pro média 

Thomas Philipp Haas, Lena Vogl 

T +49 9 11 86 06-83 23 

F +49 9 11 86 06-12 83 23 

lena.vogl@nuernbergmesse.de 

 

 

Všechny texty pro média a další informace, fotografie a videa najdete na: www.it-

sa.de/en/news 

 

Sledujte veletrh it-sa na Twitteru, YouTube a LinkedInu. 

 
@itsa_Messe 

#itsa19 

#UP19itsa 


