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Kontakty

•	 Jana	Garguláková	
	 tel.:	+420	576	035	258
	 e-mail:	gargulakova@fai.utb.cz

•	 doc.	Ing.	Luděk	Lukáš,	CSc.	
	 e-mail:	lukas@fai.utb.cz

Univerzita	Tomáše	Bati	ve	Zlíně,	Fakulta	aplikované	
informatiky	 pořádá	 ve	 spolupráci	 s	 profesními	
sdruženími,	polskými,	slovenskými	a	českými	vyso-
kými	školami	mezinárodní	bezpečnostní	konferenci.	
Cílem	 konference	 je	 prezentace	 výsledků	 vědy,	
výzkumu,	 vývoje	 a	 inovací	 v	 oblasti	 bezpečnosti,	
bezpečnostních	 technologií	 a	 průmyslu	 komerční	
bezpečnosti.	V	rámci	programu	konference	budou	
předneseny	zvané	přednášky	a	příspěvky	předních	
odborníků	 z	 oblasti	 bezpečnostních	 technologií.	
Prostor	bude	dán	 jak	zástupcům	akademické	obce		
a	profesních	sdružení,	tak	zástupcům	státní	a	veřejné	
správy,	firem	a	uživatelů	bezpečnostních	technologií.

Místo konání

Univerzita	Tomáše	Bati	
Fakulty	aplikované	informatiky	–	budova	U5	
Nad	Stráněmi	4511,	Zlín

Webové stránky konference
www.btsm.utb.czCall	for	papers

14.	–	15.	září	2011	Zlín



Témata

•	 Trendy vývoje bezpečnostního prostředí
−	 soudobé	globální	a	regionální	hrozby,	
−	 evoluce	geopolitických	změn,	bezpečnostní	futurologie,	
−	 kriminalita,	hrozba	pro	firmu	a	občana,
−	 bezpečnostní	role	Evropské	unie,
−	 živelní	pohromy,	epidemie,	bezpečnostní	opatření,
−	 ochrana	kritické	infrastruktury	státu.

•	 Technologie a technické prostředky  
 ochrany majetku 
−	 perspektivní	technologické	trendy		
	 v	oblasti	ochrany	majetku,	
−	 trendy	v	oblasti	technických	prostředků		
	 fyzické	bezpečnosti,
−	 prostředky	ochrany	velkých	průmyslových	areálů
−	 prostředky	pro	podporu	činnosti	vězeňské	služby,	
−	 technologie	ochrany	kritické	infrastruktury,	
−	 kamerové	systémy	při	zajištění	bezpečnosti		
	 ve	městech	a	rozsáhlých	objektech,	
−	 potenciál	informačních	technologií		
	 pro	fyzickou	bezpečnost.	

•	 Podniky průmyslu komerční bezpečnosti (PKB)
−	 změny	v	legislativním	prostředí	průmyslu		
	 komerční	bezpečnosti,	
−	 integrované	služby	v	průmyslu	komerční	bezpečnosti,	
−	 možnosti	rozvoje	a	rozšiřování	spektra	služeb	firem	PKB,
−	 trendy	v	oblasti	bezpečnostního	managementu,
−	 zvláštnosti	znalostního	managementu	v	organizacích	PKB,	
−	 informační	systémy	pro	firmy	PKB,
−	 řízení	lidských	zdrojů	k	zajištění	bezpečnosti,	
−	 hodnocení	kvality	služeb	PKB,	
−	 využití	metod	modelování	a	simulace		
	 v	bezpečnostním	managementu.

•	 Vzdělávání v průmyslu komerční bezpečnosti 
−	 vzdělávání	v	oblasti	bezpečnostních	technologií,
−	 celoživotní	vzdělávání	v	oblasti	bezpečnosti,
−	 možnosti	e-learningu	k	zajištění	vzdělávání.

Pokyny pro autory
Příspěvky	autorů	budou	recenzovány.	Recenze	bude	
provedena	na	základě	hodnocení	 rozšířených	abs-
traktů	v	 rozsahu	do	1600	znaků.	Rozsah	finální	verze	
příspěvku	je	omezena	na	max.	6	stran.	Sborník	bude	
vydán	na	CD.	Vložení	abstraktu	a	finální	verze	pří-
spěvku	proveďte	po	registraci	na	webových	stránkách	
konference	 www.btsm.utb.cz,	 kde	 jsou	 k	 dispozici		
i	šablony	abstraktu	a	příspěvku.

Důležité termíny
do	30.	června	2011	–	rozšířený	abstrakt
do	15.	července	2011	–	vyrozumění	autorů		
o	akceptaci	příspěvku
do	26.	srpna	2011	–	závazná	přihláška	k	účasti	
do	26.	srpna	2011	–	finální	verze	příspěvku
do	2.	září	2011	–	zaplacení	konferenčního	poplatku
do	2.	září	2011	–	zaslání	návrhu	programu

Časový plán
14. září 2011	 do	10:00	 registrace
	 10:00	–	 12:00	 plenární	zasedání	konf.
	 12:00	–	 13:00	 oběd
	 13:00	–	 17:00	 jednání	konf.	v	sekcích
	 18:00	–	 22:00	 společenský	večer

15. září 2011	 09:00	–	 12:00	 jednání	konf.	v	sekcích
	 12:00	–	 13:00	 oběd
	 13:00	–	 15:00	 jednání	konf.	v	sekcích
	 15:00	 	 	 závěrečné	slovo

Konferenční poplatek 	
1.990 Kč	

Registraci	proveďte	elektronicky	na	webových	strán-
kách	konference.	Na	základě	zadaných	registračních	
údajů	 bude	 vystavena	 a	 zaslána	 faktura.	 V	 ceně	 je	
zahrnut	konferenční	poplatek,	sborník	na	CD,	konfe-
renční	 publikace,	 občerstvení,	 obědy	 a	 doprovodný	
program.	V	případě	neúčasti	se	poplatek	nevrací.	Za	
přihlášeného	účastníka	může	být	vyslán	náhradník.

Předseda programového výboru

•	 prof. Ing. Vladimír Vašek, CSc. 
	 Univerzita	Tomáše	Bati	ve	Zlíně

Programový vědecký výbor 
•	 doc. Mgr. Milan Adámek, Ph.D. 
	 Univerzita	Tomáše	Bati	ve	Zlíně	
•	 doc. Ing. Karel Burda, CSc. 
	 Vysoké	učení	technické	v	Brně
•	 Ing. Jiří Dufek	
	 Asociace	technických	bezpečnostních	služeb		
	 Grémium	Alarm
•	 doc. Mgr. Roman Jašek, Ph.D.	
	 Univerzita	Tomáše	Bati	ve	Zlíně
•	 JUDr. Jiří Kameník	
	 Asociace	soukromých	bezpečnostních	služeb
•	 brig. gen. doc. Ing. Miroslav Kelemen, PhD.	
	 Akadémia	ozbrojených	síl	v	Liptovskom	Mikuláši
•	 prof. Ing. Miloš Klíma, CSc. 	
	 České	vysoké	učení	technické	v	Praze
•	 prof. Ing. Václav Krajník, CSc. 		
	 Akadémia	Policajného	zboru	v	Bratislave
•	 doc. RNDr. Vojtěch Křesálek, CSc.
	 Univerzita	Tomáše	Bati	ve	Zlíně
•	 JUDr. Vladimír Laucký 	
	 Univerzita	Tomáše	Bati	ve	Zlíně
•	 doc. Ing. Luděk Lukáš, CSc. 	
	 Univerzita	Tomáše	Bati	ve	Zlíně
•	 prof. JUDr. Ing. Viktor Porada, DrSc., dr. h. c. 	
	 Vysoká	škola	Karlovy	Vary	
•	 Dr. Boguslav Purski	
	 Wyzsa	Szkola	Bezpiecenstwa	i	Ochrony	Varšava
•	 prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD. 	
	 Žilinská	univerzita	v	Žilině
•	 doc. RNDr. Jiří Švec, CSc. 	
	 Vysoká	škola	báňská	–	Technická	univerzita	Ostrava
•	 doc. RNDr. Jaroslav Tureček, Ph.D. 	
	 Policejní	akademie	České	republiky
•	 JUDr. Josef Vyorálek	
	 Asociace	soukromých	bezpečnostních	služeb


