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Prezident Zeman ocenil Prof.
Kolomazníka Medailí Za zásluhy
1. stupně
Prezident České republiky Miloš
Zeman udělil při příležitosti 100.
výročí vzniku Československa
ocenění 41 osobnostem. Mezi
těmito osobnostmi byl také vědec a
pedagog
Fakulty
aplikované
informatiky, prof. Kolomazník. Ten
z rukou prezidenta převzal Medaili
Za zásluhy 1. stupně na Pražském
hradě dne 28. října 2018.
Profesor Karel Kolomazník je
přední světový odborník na
kožedělné technologie, získal cenu
Rolex Award for Enterprise (tzv.
malá Nobelova cena), cenu Česká
hlava (nejvyšší české vědecké
ocenění) a řadu jiných ocenění.
Konference Řízení procesů a
aplikace moderních technologiíKybernetická bezpečnost
Ústav aplikované informatiky a
umělé inteligence uspořádal ve
dnech 21.-22. listopadu 2018
konferenci Řízení procesů a
aplikace moderních technologií Kybernetická bezpečnost. Akce se
konala
v prostorách
Fakulty
aplikované informatiky a proběhla
ve
spolupráci
s
European
Association
for
Security
a
laboratoří
penetračních
testů
PTLAB pod záštitou portálu
platformy kybernetické bezpečnosti
KYBEZ a firmy GORDIC. Dalšími
partnery byli MONET+, VIAVIS,
myTALKEY, PragoData, Relsie,
NWT, ESET, Visitech. Jednalo se o

setkání odborníků z oblasti
kybernetické bezpečnosti, kterého
se zúčastnilo více než 50 expertů.
Setkání bylo doplněno workshopy
na téma Mobile security a
Kryptografie a její zranitelnosti.
Jako velmi přínosná byla experty
vyhodnocena prezentace zaměřená
do
oblasti
využití
Umělé
inteligence jako nástroje aktivní
obrany eliminující agresivního
útočníka.
Setkání kateder bezpečnostního
inženýrství SECULIN 2018
Ústav bezpečnostního inženýrství
Fakulty aplikované informatiky
uspořádal ve dnech 10. - 11. října
2018 třetí ročník setkání kateder
bezpečnostního
inženýrství
SECULIN 2018. Setkání proběhlo
pod záštitou děkana Fakulty
aplikované informatiky doc. Mgr.
Milana
Adámka,
Ph.D.
ve
vzdělávacím
středisku
na
Kopánkách. Setkání se zúčastnilo
25 odborníků z Vysoké školy
báňské – Technické univerzity
Ostrava,
Žilinské
univerzity
v Žilině,
Vysoké
školy
bezpečnostného
manažérstva
v Košicích, Univerzity obrany
Brno, Vysoké školy Ambis a
Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně.
Hlavním cílem setkání SECULIN
je vzájemné předávání poznatků o
přístupech v oblasti vzdělávání.
Letošní akce byla zaměřena na
teoretické uchopení problematiky
prevence a jejího praktického
rozpracování v oblasti kriminality a

požární ochrany. Ukázalo se, že
problematika prevence je mnohem
širší, než se prakticky uvádí.
Druhým
hlavním
tématem
letošního setkání byla otázka
společného studijního základu pro
bezpečnostní obory.
doc. Hromada oceněn pamětní
medailí Hasičského záchranného
sboru České Republiky
Dne 8. listopadu 2018 se
uskutečnilo v budově Národního
archivu v Praze předání pamětních
medailí Hasičského záchranného
sboru České republiky u příležitosti
100. výročí vzniku samostatného
československého státu. Celkem
bylo oceněno 400 osob z řad
příslušníků HZS ČR, zaměstnanců
státní správy a místní samosprávy a
odborníků z kooperujících institucí.
Mezi oceněnými, kteří si pamětní
medaili
převzali
z
rukou
Generálního ředitele Hasičského
záchranného
sboru
České
republiky, byl také zaměstnanec
Fakulty aplikované informatiky
doc. Ing. Martin Hromada, Ph.D.
Příspěvky do Info FAI lze zasílat na
kubalcik@utb.cz

