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Pokyny pro autory
Příspěvky autorů budou recenzovány. Recenze bude 
provedena na základě hodnocení úplného znění článku 
(full paper). Doporučený rozsah je 6 stran. Sborník bude 
vydán na CD. Vložení článku proveďte po registraci, kde 
je k dispozici šablona článku. Po vyrozumění o přijetí 
článku bude nezbytné potvrzení účasti na konferenci. 

Důležité termíny
do 15. září 2015 - vložení příspěvku
do 10. října 2015 - vyrozumění autorů o akceptaci článku
do 31. října 2015 - závazná přihláška k účasti 
do 31. října 2015 - finální verze článku
do 31. října 2015 - zaplacení konferenčního poplatku
do 10. listopadu 2015 - zaslání programu

Konferenční poplatek
Základní - 1.000 Kč / 38 Eur
Snížený – 400 Kč / 15 Eur (studenti prezenční formy 
studia oboru BTSM a doktorského studia)

Registraci proveďte elektronicky na webových stránkách 
konference. Na základě zadaných registračních údajů 
bude vystavena a zaslána faktura. V základní ceně je 
zahrnut konferenční poplatek, sborník na CD, 
občerstvení, oběd a doprovodný program. Ve snížené 
ceně je pouze konferenční poplatek. 

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta aplikované 
informatiky, Ústav bezpečnostního inženýrství pořádá 
konferenci Bezpečnostní technologie, systémy a 
management se zaměřením na Ochranu prvků kritické 
infrastruktury a měkkých cílů. 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 a ochrany kritické 
infrastruktury. Prostor bude dán jak zástupcům 
akademické obce a profesních sdružení, tak 
zástupcům veřejné správy a zástupcům firem.

Témata 
Měkké cíle
     Definice, rozbor, legislativa
     Specifika měkkých cílů z hlediska zabezpečení   
     Možnosti zabezpečení měkkých cílů v dnešní době 
     Vývojové trendy

Kritická infrastruktura a zvyšování její odolnosti
     Současný právní rámec kritické infrastruktury      
     Zranitelnost kritické infrastruktury 
     Současné trendy ochrany kritické infrastruktury    
     Zvyšování odolnosti kritické infrastruktury

Časový plán
9:00 - 9:30 registrace
9:30 - 11:30 Ochrana měkkých cílů 
11:30 - 12:30   oběd
12:30 - 15:00 Ochrana prvků kritické infrastruktury I.
15:00 - 15:30 coffee break
15:30 - 17:00 Ochrana prvků kritické infrastruktury II.
17:00 - 21:00 doprovodný program 

Místo konání 
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