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Vážení přátelé,
jsem velmi rád, že jsem byl požádán napsat úvodní slovo k mezioborovému semináři
ve Štědroníně. Ne že bych byl posedlý touhou se písemně projevit, jen mě těší, že seminář
má stále co říci, že je zde stále parta obětavých organizátorů a příjemných hostitelů
a v neposlední řadě jste tu i vy, posluchači a účastníci, ochotni nasávat nové informace,
diskutovat o nich a věnovat páteční odpoledne rozšiřování svých vědomostí.
Takže s chutí do toho. Nebýt pandemie covidu, měli bychom letos pěkný dvacátý seminář
v řadě. Pandemie nás donutila v roce 2019 seminář zrušit. Tak na dvacátý jubilejní seminář
si ještě rok počkáme. Všechno zlé je ale k něčemu dobré. Zvláště v souvislosti s pandemií
se začalo dařit pojmu dezinformace a tento fenomén začal nabírat na síle. Dezinformace
existovaly vždy (možná se jim dříve říkalo lež nebo účelová lež), ale jejich raketový nárůst
v posledních letech je zřetelný. Tak zřetelný, že se stal nosným tématem letošního
Štědronína (to je to dobré).
Rozpoznávat a bránit se dezinformacím bude důležité stále a v nejbližší době nás čeká
zatěžkávací zkouška v podobě prezidentské volby. Nouze o informace/dezinformace
ve volební kampani jistě nebude a jednotliví přednášející nám rozhodně mohou napomoci
orientovat se v záplavě jednotlivých zpráv, cílených útoků, marketinkových strategií,
rozhořčených obran a třeba i v debatách v hospodě u piva.
Poslední dvě přednášky budou z jiného ranku a moc dezinformací v nich zřejmě nenajdeme.
Jedna z nich se bude týkat energií a hlavně, jak si je schovat. Téma na míru aktuální.
Svou éru rektorování na ZČU v Plzni zrekapituluje současný rektor, jehož volební období
se již počítá na měsíce a tak lze očekávat přednášku s patřičným nadhledem.
A v neposlední řadě je tady společenský význam akce – všichni se rádi zase uvidíme.
Tak přijeďte.
Vladimír Dolf Rudolf
PS: Termín jarní programátorské konference už známe, bude to 14. - 17. 5. 2023
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Stav informační bezpečnosti včera touto dobou
Jakub Urbanec a Radoslav Bodó
Začali jsme v roce 2008 a přesto se pokusíme nebýt vyčpělí. Standardní příspěvek se bude
již poněkolikáté věnovat stavu informační bezpečnosti. Dozvíte se, jaké průšvihy se tento rok
udály ve světě IT. Pokusíme se, aby přednáška byla srozumitelná i pro posluchače, kteří
přijeli převážně kvůli welcome drinku. Letošní přednáška byla opět testována na dětech,
dorostu a učitelkách. Na zdraví!
Jakub Urbanec je IT bezpečák. Pochází ze Západočeské univerzity. Rád Linux, Raspberry
Pi a - přestože to do resumé nepatří – metal. Preferuje vi před emacs.
Radoslav Bodó pracoval v Laboratoři počítačových systémů, Centra informatizace
a výpočetní techniky jako správce operačních systémů Linux a distribuovaného výpočetního
prostředí Orion, se specializací na oblast bezpečnosti IS a služeb na platformě Java.
V současné době je zaměstnancem CESNET a nadále se zabývá bezpečností.

Dezinformace: Boj o sociální realitu a odolnost občanské společnosti
Bob Kartous
Dezinformace ani tzv. hybridní strategie válčení či soupeření nejsou nové. Zmínky o nich lze
najít už ve spisech připisovaných mistru Sun-c', starých více než 2 500 let. Během
posledních 20 let jsme ale měli možnost zažít jejich nevídaný rozvoj. Důvodem je zjevná
změna způsobu produkce, distribuce a přijímání informací, stejně jako schopnost do značné
míry přesně řídit utváření sociální reality podle principu Thomasova teorému. To vše
ve spojitosti s přenosem informačního těžiště do digitální dimenze.
Vliv na společnost, zpřevodovaná prostřednictvím politických rozhodnutí, může být fatální,
jak můžeme vidět na různých příkladech, od prezidentských voleb v USA, brexitu, až po
volby v ČR. Reálnou obranu může dlouhodobě vytvářet pouze resilientní společnost.
A resilientní společnost je odolná zejména na občanské úrovni. Z tohoto úhlu pohledu jsou
Čeští elfové poměrně dobrým signálem o odolnosti české společnosti. Dobrým signálem
ve znepokojivé době.
Bohumil (Bob) Kartous vystudoval Fakultu sportovních studií Pedagogické fakulty
Masarykovy univerzity v Brně, postgraduální studium absolvoval na Fakultě sociálních věd
UK v Praze. V letech 2005 až 2014 pracoval ve společnosti Scio, pracoval ve společnosti
EDUin. Od roku 2012 pedagogicky působí na Vysoké škole ekonomiky a managementu
v Praze. Dlouhodobě se zabývá tématem dezinformací, fenoménu tzv. hoaxů,
dezinformačních webů a fake news, a jejich dopadů na společnost. V listopadu 2018
představil jakožto mluvčí virtuálně a anonymně fungující skupiny Čeští elfové, která si vytkla
za cíl boj s internetovými trolly, kteří šíří dezinformace a proruskou propagandu. Jeho texty
a eseje jsou pravidelně uveřejňovány v českých médiích jako například Hospodářské noviny,
MF Dnes, Literární noviny, Britské listy, Rodina a škola.

FAKE_NEWS / DEZINFO SCÉNA / NEZÁVISLÁ ŽURNALISTIKA
Josef Šlerka
Poznámka redakce: Přesný název a anotace přednášky zatím nebyly dodány. Nicméně
obsah bude zapadat do kontextu letošního hlavního motivu semináře a byl sladěn
s tématem pana Kartouse, oba přednášející se znají.
Josef Šlerka je český sémiotik a odborník na analýzu dat ze sociálních sítí. Vystudoval obor
Estetika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a následně na této fakultě vystudoval
doktorandský program Informační věda. Od srpna 2017 do konce dubna 2021 byl ředitelem
Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky. Působí stále jako vysokoškolský pedagog na
Karlově univerzitě.
V roce 2014 byl v rámci cen českého internetu Křišťálová Lupa zvolen odbornou porotou
Osobností roku, bývá označován rovněž za nestora českého digitálu, matadora české IT
scény či Brouka Pytlíka českého internetu.
V pilotní verzi pod vedením Josefa Šlerky běží projekt Nadačního fondu nezávislé
žurnalistiky Mapa médií, který má za cíl shromažďovat informace o českých médiích
a nejrůznějších aspektech novinářské práce a mediální praxe.

Úvod do teorie stupidity (přednáška z neznalostního managementu)
Jan Valdman
Už jste se někdy zamýšleli nad tím, proč se někteří lidé chovají hloupě a iracionálně?
Kdo jsou lidé, kteří věří, že Země je placatá, 5G sítě vám rozpustí mozek a ve vakcínách
jsou čipy vyrobené Billem Gatesem (které by se musely každý den restartovat a stejně
by nefungovaly)? Proč lidé věří dezinformacím a jak je možné, že se na tom podílejí
i někteří akademickými tituly ověnčení odborníci, které vídáme v televizi? Na všechny tyto
otázky se snaží najít odpovědi stupidologie - nauka o tom, proč se lidé chovají jako idioti.
Jan Valdman je amatérský stupidolog a manažer v IT, kde převážně pracuje v oddělení
záhad. Kromě toho přednáší na FAV ZČU předměty Enterprise IT management a Znalostní
a informační management. Během Covidu jej antivaxeři (a také voliči některých politických
stran) inspirovali ke zkoumání světa za hranici znalostního managementu - tedy míst, kde
žádné znalosti zjevně nejsou. Díky tomu objevil stupidologii a začal se této disciplíně
intenzivně věnovat.

Říkají nám Pin Floydi
Jiří Vrána
Čtyři inženýři vyvinuli, vyrábějí, zdokonalují a dnes už i prodávají baterie, ve kterých je nejen
energie, ale i budoucnost. Mají životnost čtvrt století. Jsou nehořlavé. Nevýbušné. Umí
oddělit skladovanou kapacitu a výkon. Redoxní průtočné baterie. Svůj start-up nazvali
Pinflow energy storage. O myšlence i její realizaci nám přijede vyprávět jeden ze
zakladatelů, Jiří Vrána.
Jiří Vrána je jedním ze zakladatelů Pinflow energy storage, jednatel a obchodník firmy
- a pouťový prodavač chemického inženýrství. Vystudoval pražskou VŠCHT a působil
ve výzkumném centru Nové technologie na Západočeské univerzitě v Plzni. Jako výzkumný
pracovník se zaměřením na oblast baterií byl na stáži na Tchaj-wanu. Jeho krédem je:
Člověk může zvládnout vše, ale neudělá nic bez týmu schopných lidí.

Rektorem na ZČU
Miroslav Holeček
Po dvou funkčních obdobích vedení Západočeské univerzity pan rektor přijede na náš
seminář a podělí se s námi o své zážitky z natáčení.
Miroslav Holeček je český fyzik a od března 2015 rektor Západočeské univerzity v Plzni. V
letech 1979 až 1985 vystudoval Matematicko-fyzikální fakultu Univerzity Karlovy, kde získal
titul doktora přírodních věd. Doktorát z oboru aplikovaná mechanika absolvoval v letech
1992 až 1996 na Fakultě aplikovaných věd Západočeské univerzity, ve stejném oboru se
zde také v roce 2004 habilitoval.
V letech 1986 až 1995 působil jako samostatný výzkumný a vývojový pracovník ve
Výzkumném ústavu Škoda Plzeň. Od roku 1996 je akademickým a vědecko-výzkumným
pracovníkem Západočeské univerzity v Plzni, v letech 2007 až 2015 zde byl ředitelem
Výzkumného centra Nové technologie. V listopadu 2014 a byl zvolen rektorem Západočeské
univerzity v Plzni v roce 2018 tento post obhájil na další funkční období.

KDY
Seminář začíná v pátek 25.11.2022 od 11:30 hodin. Oficiální program končí tentýž den
do 22 hodin, neoficiální část pak končí v sobotu 26.11.2022. Stravování je zajištěno
do sobotní snídaně.
KDE
Penzion Fousek, Štědronín - http://www.zvikov.cz
Jak se přihlásit
Na seminář je nutné se přihlásit pomocí webové aplikace http://www.europen.cz
Případné další informace u pí. Šlosarové:
tel: 724 094 299
e-mail: europen@europen.cz
Covid opatření
COVID opatření podle aktuálně platných mimořádných opatření Vlády ČR.
Co zahrnuje účastnický poplatek
Vložné, občerstvení během přestávek, zajištění přednáškových prostor. Ubytování a strava
je hrazena samostatně.
Úhrada poplatku
č.ú. 478928473, kód banky 0300, variabilní symbol v elektronické přihlášce
Společnost EurOpen.CZ není plátcem DPH.
Společnost EurOpen.CZ,
Univerzitní 8, Plzeň
IČO: 61389081
Neúčast přihlášených
Při neúčasti se účastnický poplatek nevrací.
Doklad o zaplacení
Zašleme v rámci vyúčtování po skončení semináře.
Uzávěrka přihlášek
23.11.2022 nebo při naplnění ubytovací kapacity.
On-line přihlášky
Elektronická přihláška je na adrese http://www.europen.cz
V programu konference může dojít k drobným časovým i obsahovým změnám.
Kapacita
Kapacita přednáškového sálu a ubytovací kapacita hotelu limitují počet účastníků na 40.
Další informace
Pořizování audio či video záznamů bez svolení přednášejících a organizátorů konference
není povoleno.

Konferenční poplatky

Vložné

Členové

Nečlenové

600 Kč

800 Kč

Ubytování činí 819 Kč, strava (oběd, večeře, snídaně) 1320 Kč.

Jak se dostat do Štědronína

