
Výzva k podávání příspěvků (Call for papers) 

Konference EUROPEN 2016 (http://www.europen.cz) 

9 – 12. října 2016, Kurdějov (http://www.hotelkurdejov.cz/) 

 

Podzimní setkání uživatelů otevřených systémů EUROPEN 2016 

proběhne se zaměřením na praktickou bezpečnost počítačových 

systémů a aplikovanou kryptografii. Cílem setkání je umožnit výměnu 

nových myšlenek a nápadů, prezentaci výsledků aktuálních projektů a 

zkušeností s použitím nových postupů relevantních z hlediska 

bezpečnosti. 

 

Přijímány jsou příspěvky zaměřené především na oblast bezpečnosti mobilních zařízení, 

síťové bezpečnosti, analýzy malware, aplikované kryptografie, využití kryptografických 

čipových karet a zajímavých vývojářských postupů a technologií v těchto oblastech. Lze ale 

zasílat i relevantní příspěvky mimo tyto oblasti. Výhodou je důraz na využití otevřených 

systémů a praktické zkušenosti s implementací. 

 

Své návrhy (rozšířený abstrakt, 1-2 strany) zasílejte připravené pro anonymní hodnocení (bez 

jmen autorů a zjevných odkazů) na adresu svenda zavinac fi.muni.cz do 27. května 2016 

s označením EUROPEN2016 včetně kontaktních údajů autorů. Doporučený rozsah finálního 

příspěvku je 2-10 stránek, není však striktně omezen. Příspěvky budou později sázeny 

v TeXu, jeho využití ale není pro návrhy příspěvků požadováno. 

 

Přijímány budou příspěvky v anglickém, českém a slovenském jazyce. Návrhy příspěvků 

budou posouzeny programovým výborem a autoři budou o přijetí/odmítnutí informováni do 

13. června 2016. U přijatých příspěvků bude vyžadována krátká anotace (jeden odstavec) a 

CV autorů pro propagační brožuru. 

 

Zvané přednášky: 

Tutoriál: Operace Hacking team (Petr Hanáček) 

Tutoriál: Analýza velkých dat (Splunk, ELK) při bezpečnostních incidentech  

    (Vít Bukač, Václav Lorenc) 

Cold-boot útoky na Bitlocker v praxi (Ondřej Ševeček) 

Další zvaní přednášející budou upřesněni… 

 

Důležité termíny: 

- Podání návrhu příspěvku (rozšířený abstrakt): 27. května 2016 

- Oznámení o přijetí/odmítnutí: 13. června 2016 

- Odevzdání krátké anotace a CV pro propagační materiály: 15. července 2016 

- Odevzdání finálního příspěvku pro sborník: 2. září 2016 

- Konání konference: 9 – 12. října 2016  

 

Programový výbor: 

Vašek Matyáš (předseda, Masarykova univerzita) Zdeněk Říha (Masarykova univerzita) 

Petr Hanáček (Vysoké učení technické v Brně) Andriy Stetsko (Y-Soft Corporation) 

Jan Krhovják (Cepia technologies) Jan Hajný (Vysoké učení technické v Brně) 

Marek Kumpošt (NetSuite Czech Republic) Petr Švenda (Masarykova univerzita) 

Václav Lorenc (ThreatMark) 

 

Nikos Mavrogiannopoulos (Red Hat Czech) 

 


