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OČEKÁVANÉ UDÁLOSTI

PONDĚLÍ 15. ČERVNA – ÚTERÝ 16. ČERVNA 2015
Univerzita obrany pořádá konferenci Obrana a strategie
Brno
Ve dnech 15. a 16. června 2015 od 9.00 hodin pořádá Centrum bezpečnostních a
vojenskostrategických studií Univerzity obrany výroční konferenci pod názvem „Defence and
Strategy - Armed Forces Transformation Continues“. Cílem mezinárodní konference je
posouzení hlavních výzev přicházejících z bezpečnostního prostředí a zvážení jejich
implikací pro tvorbu obranné strategie. V rámci jednotlivých syndikátů budou formulována
doporučení k další transformaci ozbrojených sil, strategii celoživotního vojenského
vzdělávání a systémovému nastavení plánovacího procesu v resortu MO.
Konference se zúčastní zástupci Ministerstva obrany ČR, bezpečnostní komunity,
příslušníci ozbrojených sil a akademičtí pracovníci jak z České republiky, tak i ze zahraničí
(Chorvatska, Maďarska, Rakouska a Slovenska). Konferenci zahájí náčelník Generálního
štábu Armády České republiky generálporučík Josef Bečvář společně s náměstkem ministra
obrany Danielem Koštovalem.
Kontaktní osoba: podplukovník Vladimír Šidla, tiskový mluvčí Univerzity obrany, tel.: 973
442 554, 602 695 153, e-mail: vladimir.sidla@unob.cz
ČTVRTEK 18. ČERVNA – PÁTEK 19. ČERVNA 2015
Mezinárodní konference MITAV 2015 na Univerzitě obrany
Brno
Ve dnech 18. a 19. června 2015 od 14.00 hodin pořádá brněnská pobočka Jednoty
českých matematiků a fyziků ve spolupráci s Fakultou vojenských technologií Univerzity
obrany druhý ročník mezinárodní konference MITAV 2014 (Matematika, Informační
Technologie a Aplikované Vědy). Konference je určena pro učitele všech typů škol a je
zaměřena jak na nejnovější poznatky v matematice, informatice a dalších vědách, tak na
problematiku výuky těchto oborů na všech typech a stupních škol, a to včetně e-learningu a
dalších aplikací informačních technologií ve vzdělávacím procesu. Na pořádání konference
se podílí také Přírodovědecká fakulta, Pedagogická fakulta a Ekonomicko-správní fakulta
Masarykovy univerzity a Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií VUT v Brně.
Pořadatelé chtějí soustředit pozornost zejména na vzdělávání v oblastech, které jsou
pro současnou společnost nezbytné a velmi žádané. Po úvodní zvané přednášce bude
jednání konference probíhat ve dvou paralelních sekcích. Cílem konference je vytvořit
prostor pro prezentaci dosažených výsledků v různých vědních oborech a současně
poskytnout možnost pro setkání a vzájemnou diskusi pedagogů různých typů škol
a zaměření. Na konferenci MITAV 2015 je přihlášeno celkem 60 účastníků z Česka,
Německa, Slovenska, Turecka a Ukrajiny.
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