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Institut pro Digitální  forenzní analýzu, z.s.  (dále  ta‑

ké  IDFA)  vznikl  počátkem  roku  2017  jako  sdružení 
odborníků v oblasti digitální forenzní analýzy. IDFA je 
právnickou  osobou  založenou  v  souladu  se  zákonem 
č 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

Spolek  je  dobrovolným,  nevládním,  neziskovým 
svazkem  občanů,  sdružujícím  odborníky  v  oblasti 
digitální  forenzní analýzy a příbuzných oborů k popu‑
larizaci  tohoto  odvětví,  rozšiřování  obecného  pově‑
domí o problematice digitální forenzní analýzy a k pře‑
nášení nejnovějších poznatků z tohoto oboru do praxe.

Hlavními cíly IDFA jsou zejména, ale nejenom, pro‑
pagace  a  popularizace  oboru  digitální  forenzní 
analýzy,  šíření  nejnovějších  poznatků  z  tohoto  oboru, 
vytváření  a  rozšiřování  teoretického  aparátu  digitální 
forenzní analýzy jakožto vědního oboru a tvorba a ově‑
řování praktických postupů v návaznosti na  teorii.  Jak 
vyplývá  i  ze  stanov  IDFA,  tyto  cíle  chceme dosahovat 
mimo  jiné  i  prostřednictvím  tvorby  odborných  textů, 
publikací  a  studií,  pořádáním  vzdělávacích  akcí  (kon‑
ference,  semináře, workshopy),  podporou účasti  členů 
na  konferencích,  seminářích  a  workshopech  v  zahra‑
ničí,  podporou  dalšího  vzdělávání  členů  v  oblasti 
digitální  forenzní  analýzy  a  aktivním  připomín‑
kováním  platné  i  navrhované  legislativy  týkající  se 
působnosti  spolku.  Časopis  Digital  Forensic  Review, 
který  právě  čtete,  je  právě  jeden  ze  způsobů  dosaho‑
vání výše uvedených cílů.

Pro  většinu  z  vás  asi  není  překvapující  tvrzení,  že 

informační  technologie  se  staly  klíčovými  v  rozvoji 
společnosti. Až  snad  na  drobné  výjimky  je  vše,  co  se 
v  této  společnosti  děje,  někde  digitálně  zaznamenáno. 
A že je toho zaznamenáno hodně. Dokonce mnohem ví‑
ce, než si za pomoci běžných přístupů a postupů a za 
použití  běžných  prostředků  můžeme  představit.  Digi‑
tální  forenzní  analýza  je  právě  nástroj,  který  využívá 
nestandardní postupy, metody  a nástroje  k  tomu,  aby 
bylo možné  vyhledat  i  ty méně  viditelné  a  zjisti�elné 
informace a použít je jako důkaz při odhalování příčin 
a  důsledků  jakékoliv  nestandardní  aktivity  v  infor‑
mačních technologiích.

Bez  informačních  technologií  se  už  neobejdeme, 
stát  bez  digitální  techniky  už  prakticky  nemůže 
existovat a například existence připojení k  internetu  je 
chápána  v  současnosti  jako  samozřejmost,  jako 
nepostradatelný  zdoj  informací,  vzdělávání,  zábavy 
a  komunikace,  respektivě  jako  povinnost  každého 
podnikatele,  každého  kdo  chce  nebo  musí  se  státem 
komunikovat.

Chápeme  také,  že  tyto  technologie  jsou  nesmírně 
složité  a  s  jejich  složitostí  roste  i  potenciální  možnost 
vzniku  chyb  a  v  neposlední  řadě  i  možnost  jejich 
zneužití. A  vzhledem  k  jejich  důležitosti  pro  každého 
z  nás  a  i  pro  stát  jako  celek  jsou  digitální  technologie 
a  zejména  informace,  které  jsou  jejich prostřednictvím 
zpracovávány,  jedním  z  klíčových  aktiv.  Každé 
narušení,  každý  incident  a  každé  zneužití  způsobuje 
potenciálně  významné  škody.  A  právě  digitální 
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forenzní analýza  se  stává  jedním z klíčových nástrojů   
k tomu, aby bylo možné hodnověrně a objektivně zjistit 
a  dokumentovat  vše,  co  narušuje  fungování  tohoto 
klíčového aktiva státu.

Institut pro Digitální forenzní analýzu vznikl právě 
proto,  že  si  uvědomujeme  zásadní  postavení 
digitálních informací v životě společnosti. Naší snahou 
je  postavit  na  kvalitativně  vyšší  úroveň  činnosti,  které 
souvisí  s  vyšetřováním  nestandardních  situací 
v prostředí digitálních informací (ať už to je kriminální 
činnost,  bezpečnostní  incidenty  nebo  technologické 
problémy  nebo  jskékoliv  jiné  aktivity,  které  negativně 
ovlivňují  funkcionalitu  informačních  technologií). 
Základem  pro  získávání  hodnověrných,  objektivních 
a  vědecky  podložených  informací  o  příčinách  a  dů‑
sledcích negativních událostí, je správné použití metod 
a postupů digitální forenzní analýzy.

Jsme  přesvědčeni,  že  digitální  forenzní  analýza  je 
nedílným  stavebním  kamenem  komplexního  rozvoje 
informačních  technologií.  Snažíme  se  proto  v  rámci 
IDFA  dělat  vše  co  je  v  našich  možnostech,  abychom 
přispěli  k  tomu,  že  digitální  forenzní  analýza  bude 
postavena  na  objektivních,  vědeckých  a  ověřitelných 
základech  a  stane  se  tak  nedílnou  součástí  dalšího 
rozvoje informačních technologií ku prospěchu všech.

Rádi přivítáme v našich  řadách každého, kdo chce 
přispět  ke  zvýšení  kvality  digitální  forenzní  analýzy, 
kdo chce získávat informace o této problematice a kdo 
se  chce  podílet  na  dalším  rozvoji  a  dalším  uplatnění 
výsledků digitální forenzní analýzy.

Bližší informace o IDFA můžete získat na stránkách 
www.idfa.eu, nebo se snámi spojit například pomocí e‑
mailu na adrese info@idfa.eu.


