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Úvodník
Když v roce 1948 vydal Sir Ernest Gowers svou příručku The Complete Plain Words,
určenou ke kultivaci vyjadřovacího stylu anglických státních úředníků, uvádí mezi
"svůdnými metaforami" také slovo globální, global. Vysvětluje ho takto:
Ve významu kulovitý (spheric) je archaické. Ve významu celosvětový (world-wide) je
novinkou, ale rychle získává na oblibě. Standardní a dnes běžný význam je vztahující
se či zahrnující jistou skupinu věcí, kategorií či příbuzných položek v jejich celistvosti
Velký anglicko-český slovník, který vydala Academia v roce 1984, uvádí ke slovu
globalisation české ekvivalenty "zmezinárodnění" a "internacionalizace".
Toto vysvětlení jakoby nevystihovalo přesně povahu procesu, který v dnešním světě
probíhá a proto se záhy objevil ještě nový ekvivalent, "globalizace". Zdá se, že toto
slovo přinesla do češtiny sama globalizace, v tomto případě globalizace angličtiny
jako novodobého esperanta. Vyjadřuje totiž nejlépe planetární povahu probíhajících
procesů, kterou první uvedené dva intuitivně neobsahují. Global, odvozeno od slova
globe a latinského globus, znamenajícího i planetu, či její model.
Během dvou dekád, tedy jedné generace, se slovo globalizace zařadilo k v našem
slovníku k nejfrekventovanějším. Globální vyhledávač Google na dotaz ‘globalization’
vrátí 41,800,000 odkazů. I s britskou angličtinou uspějete a pro ‘globalisation‘
dostanete úctyhodných 13 600 000 odkazů. V české verzi je to méně, nicméně stále
slušných 543,000 výskytů.
Globalizace během generace mění či odnáší to, co se vytvářelo po staletí. Dokáže
se přehnat krajinou a po počátečním nadějném očekávání za sebou zanechat jen
spoušť a beznaděj na straně jedné a příslib očekávání na straně druhé, byť i zde
možná jen pomíjivých.
Planetární rozsah, masový dopad, diskontinuita, pomíjivost jsou atributy, kterými je
možné globalizaci charakterizovat.
Dokážeme se na připravit a využít ji ve svůj prospěch, který bude současně
i prospěchem globálním? A je vůbec možné ji nějak ovlivnit nebo se jedná
o neregulovatelný samopohyb? A jestliže je globalizace výsledkem lidské činnosti, je
možná také deglobalizace?
Pravdu má, zdá se, Joseph Stiglitz, který říká, že globalizaci žene vpřed ekonomika,
ale řídí ji politika. A ta za tempem globalizace pokulhává.
Hovořit o globalizaci znamená pustit se „na tenký led úvah o globalizačních
procesech“ (Miloslav Petrusek ve "Společnosti naší doby") a zjistit, že “ Názory
na globalizaci jsou značně rozptýlené nejméně na pěti osách: historické, hodnotové,
kulturně teritoriální, politické a “emergentní“ (tamtéž).
Tak je možné, že zatímco se nejrespektovanější současný novinář a nositel tří
Pullitzerových cen Thomas Friedman říká, že globalizace vyrovnala rozdíly mezi
bohatými a chudými, takže svět je dnes “plochý“, nositel Nobelovy ceny za ekonomii
Joseph Stiglitz mu oponuje; je to přesně naopak a hrací plocha je ještě více nerovná,
než byla před nedávnem. Václav Bělohradský považuje globalizaci za nevyhnutelný
rys kapitalismu a používá termín samopohyb, Stiglitz se domnívá, že globalizaci lze
zastavit. Václav Cílek hovoří o deglobalizaci jako o návratu k lokální ekonomice

a Miloslav Petrusek je spíše skeptický: „Můžeme sice vést spor o to, zda se svět
“amerikanizuje“ či “macdonaldizuje“ (Georg Ritzer) , ale je to spor planý, protože jej
neumíme ani zbrzdit, tím méně zastavit.“
Běžní lidé ji hodnotí různě - ti, kteří na ní vydělávají, pozitivně. Ti, kteří ztrácejí, jsou
zklamáni. Jinak se na ni dívá ten, komu práci vzala a jinak ten, komu ji přinesla.
A globalizace je bezesporu v České republice znát. Jak uvádí Pavel Kohout,
poměřováno mezinárodním obchodem je v hodnocení společnosti A.T.Kerney Česká
republika pátou nejvíce globalizovanou ekonomikou na světě – po Singapuru,
Malajsii, Slovensku a Irsku.
Většina kritiků se ale shodne na tom, že globalizace nenaplnila očekávání, nicméně
pokud se změní přístup, bude ‚jiný svět možný‘. Převáží nakonec optimismus nebo
mají pravdu apokalyptici ?
A nejenom Joseph Stiglitz se domnívá, že ke změně může svým způsobem přispět
každý. Teprve čas ukáže, jak dalece jsou takové scénáře reálné.
Jiří Felbáb
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Stav informační bezpečnosti dnes v 7.00 ráno
Jakub Urbanec, Radoslav Bodó
Příspěvek se zabývá stavem informační bezpečnosti z pohledu posledních hrozeb
a obran proti nim. Ukazuje nové trendy bezpečnosti IT. Celá přednáška je překládána
do laické řeči tak, aby byla srozumitelná i pro posluchače, kteří přijeli převážně kvůli
welcome drinku. Přednáška byla testována na dětech.
Jakub Urbanec, Radoslav Bodó
Oba pracují v oboru IT bezpečnosti. Oba pochází ze Západočeské univerzity v Plzni.
Radoslav Bodó
pracuje v oddělení Laboratoře 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.
Jakub Urbanec
pracuje jako konzultant IT bezpečnosti ve společnosti Hewlett-Packard.

Globalizace v pěti obrazech
Jiří Felbáb
Václav Bělohradský nazval jeden ze svých esejů ‚pokus o narativní definici‘.
Z latinského narrare, popsat. Zachytit popisovaný jev vyprávěním, příběhem,
obrazem. Úvodní slovo se pokusí na pěti příbězích vystihnout hlavní rysy globalizace
– planetární účinek, masový rozsah, rozchod s tradicí, těkavost a nestálost
i nepředvídatelnost a neočekávanost důsledků lidské činnosti.
Jiří Felbáb
softérový inženýr, individuální člen EurOpen.CZ
Přestože se přes třicet let zabývá tím samým, to jest vývojem a správou softvéru, byl
– vždy podle právě platné nomenklatury – zaměstnán jako programátor, analytik,
matematik, vývojář, softvérový inženýr, ba kdysi byl - přestože nikdy nic neprodal –
i certifikovaným sales championem. Váží si toho, že mohl být několik let předsedou
sdružení EurOpen.cz a přednášet na jeho akcích.

Globální regenerace
Vlasta Rudolfová
Cvičební jednotka bude zvolena podle aktuálního stavu posluchačů.
Vlasta Rudolfová
Vystudovala Lékařskou fakultu UK Praha v Plzni, pracuje jako privátní lékař v oboru
léčebné rehabilitace.

Globální vesnice na antický způsob
Lubor Kysučan
Přednáška se ze snad ne zcela tradičních hledisek zabývá již zcela tradičním
tématem globalizace. Všímá si projevů globalizace ve starověkém světě
se zaměřením na středomořskou ekumenu na vrcholu řecko-římské civilizace a jejich
analogií se současnými globalizačními procesy. Předmětem zájmu nebude jen
globalizace politická (civilizační střety, migrace z „třetího světa starověku“)
a ekonomická (trumfy a prohry propojené římské ekonomiky), ale především kulturní
a náboženská. V podtextu přednášky si autor klade otázku, jak se „antická“

globalizace projevila v mysli tehdejšího člověka a jak ovlivnila dobovou mentalitu,
etiku, spiritualitu a nazírání světa.
Lubor Kysučan
(narozen 1968 v Brně), brněnský a valašský patriot a příležitostný toulavý
světoobčan po veselých i méně veselých koutech světa. Vystudoval latinu a češtinu
na MU v Brně, tamtéž získal doktorát z klasické filologie. Působí na FF UP v Olomouci
a na FSS MU v Brně. Ve své akademické práci se zabývá sociálními a kulturními
dějinami pozdní antiky, dějinami latiny a environmentálními problémy starověku.
V zájmu zachování duševního zdraví občas z akademické půdy rád uniká do jiné
reality, působil v organizacích pomáhajících uprchlíkům, účastnil se několika
humanitárních a pozorovatelských misí v místech, kde dějiny ještě neskončily.
Na znepokojivé otázky, které ho napadají v knihovnách i mimo jejich zdi při setkáních
s minulostí a současností, hledá odpovědi ve svých knihách Na zlomu času a Oni
a my.

Jak se stalo, že se svět tak náhle propojuje?
Jan Sokol
Jak se stalo, že se svět tak náhle propojuje? Jakou úlohu v tom hráli Evropané od starého Hérodota přes poutníky, obchodníky, misionáře a kolonisty až po vědce
a politiky? Jakou roli v tom sehrály války a technika? Co to komu přináší a co to zase
bere? Dá se z toho, co se stalo a co víme, usuzovat na to, co nás čeká?
Jan Sokol
Narozen 18. 4. 1936 v Praze, vyučil se a pracoval jako zlatník, později mechanik.
1958 maturita v dálkovém studiu, od 1963 dálkové studium matematiky na MFF UK.
V letech 1964 až 90 pracoval jako programátor, později vedoucí výzkumný pracovník
ve VÚMS Praha na vývoji základního software. V tomto oboru publikoval několik knih
a desítky odborných článků. 1990-92 poslancem Federálního shromáždění
za Občanské fórum a místopředsedou Sněmovny národů, předsedou poslaneckého
klubu OF a parlamentní delegace v Evropském parlamentu. 1992 kandidoval do FS
za OH, 1996 do Senátu za KDU-ČSL. Od r. 1997 poradcem ministra školství, od ledna
do července 1998 ministrem školství ČR, v roce 2003 koaličním kandidátem
na presidenta republiky.

Od kopernikánského obratu po současnost
Václav Žák
Kopernikánský obrat v evropských dějinách. Proměna stavovské společnosti.
Polanyiho teze o "velké transformaci". Modernizace. Industrializace, kolonizace
(imperialismus), říše, volný trh. Národní státy vs. světový trh. První éra globalizace.
Globální krize a světové války. Svět bloků 1945 - 1989. Druhá éra globalizace po roce
1989. Opět říše? Stačí volný trh zajistit prosperitu pro všechny? Co s národním
státem? Globální nebo síťová struktura?
Václav Žák
vystudoval Fakultu technické a jaderné fyziky (1967), poté pracoval ve Výzkumném
ústavu matematických strojů (1968 - 1990), kde se zabýval architekturou počítačů,
operačními systémy a překladači. V období 1990 - 1992 působil v České národní radě
ve funkci místopředsedy a člena ústavně právního výboru. V současnosti je
šéfredaktorem dvouměsíčníku LISTY a mediálním poradcem.

Svět jako rukavice a škleb
Ivan Rynda
Svět se nejen smršťuje, ale i mění perspektivu: jsme uvnitř nebo vně? Spěje svět
k jednotě nebo k různosti, ke společenství nebo k izolaci? Jak se stává, že se věci
obracejí ve svůj protiklad? Je viníkem politika nebo ekonomika? Je vůbec někdo
„vinen“? Čeká nás dobré globální spravování nebo globální totáč?
Ivan Rynda
je český sociální a kulturní ekolog, vysokoškolský pedagog a politik. Zabývá
se zejména udržitelným rozvojem, ekonomikou a právem životního prostředí,
globálními civilizačními problémy či vztahem médií a ekologie.

Kdy

Seminář začíná v pátek 2.12.2011
od 12:30 hodin. Oficiální program končí
tentýž den do 20 hodin, neoficiální část
pak končí v sobotu 5.12.2010. Stravování
je zajištěno do sobotní snídaně.
Penzion Fousek

Kde

Štědronín
http://www.zvikov.cz
Na seminář je nutné se přihlásit
pomocí webové aplikace
http://www.europen.cz

Jak se přihlásit

Případné další informace u pí. Šlosarové:
tel: 377632701
fax: 377632702
e-mail: europen@europen.cz

Co zahrnuje účastnický poplatek

Vložné, občerstvení během přestávek.
Ubytování a strava je hrazena samostatně.
č.ú. 478928473, kód banky 0300
variabilní symbol v elektronické přihlášce

Úhrada poplatku

společnost EurOpen.CZ,
Univerzitní 8, Plzeň
IČO: 61389081
Společnost EurOpen.CZ není plátcem DPH.

Neúčast

Při neúčasti se účastnický poplatek
nevrací.

Doklad o zaplacení

Zašleme v rámci vyúčtování po skončení
semináře.

Uzávěrka přihlášek

1.12.2011 nebo při naplnění ubytovací
kapacity.
Elektronická přihláška je na adrese
http://www.europen.cz

On-line přihlášky

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

Zaplaceno do 30.11.2011

500,00 Kč

700,00 Kč

Zaplaceno po 30.11.2011

600,00 Kč

800,00 Kč

Ubytování činí 440 Kč, strava 250Kč.

Oznámení o konání konference a žádost o příspěvek
40. konference Českého sdružení uživatelů
otevřených systémů EurOpen.CZ
40. konference EurOpen.CZ jaro 2012
13. až 16. května 2012, Velké Bílovice-sklepy
Na jaře 2012 bude již čtyřicátá konference EurOpen.CZ. Tak jako u každé konference
hledáme příspěvky zaměřené na výměnu zkušeností a informací o novinkách
i ověřených technologiích, postupech nebo nástrojích, na zkušenosti z nasazení
produktů či z řešení praktických problémů. Tentokrát se jedná o výroční konferenci,
hledáme pro ni i příspěvky výročně laděné. Jinými slovy, kdo se svým příspěvkem
pokusí vhodně navázat na témata v minulosti probíraná či shrnout jejich vývoj
za příslušné období, bude mít přednost. K inspiraci může sloužit archiv konferencí
(pozvánky) na webu europen.cz. Pro ostatní – nevýroční - příspěvky, navrhla poslední
valná hromada tato témata:
Trendy v poskytování hostingových služeb, virtualizace, cloudy.
Velké síťě malých vestavěných počítačů (smart metering, smart grid, inteligentní dům) .
Trendy v oblasti mobilních aplikací (kdo nemá dotykáč s datovým tarifem nežije),
Android a ti ostatní, augmented reality apod. - nové třídy aplikací, aspekty mobilní
revoluce z pohledu vývojáře a správce ICT.
Nástroje a taktiky pro multiplatformní vývoj aplikací.
Streaming, videokonference, nástroje pro spolupráci.
Provozní dohled ICT infrastruktury.
Můžete přijít i s vlastním, jiným tématem. V ideálním případě s návrhem na tématickou
sekci. Sekcí se rozumí zpravidla půldenní blok přednášek (3-4 přednášky).
Preferovaným scénářem pro zajímavé návrhy je, že sekce bude zahrnuta do plánů další
konference a navrhovatel se stane členem jejího programového výboru.
Konference není omezena striktně na otevřená řešení se svobodnou SW licencí, při
zachování technického (opak marketingového) zaměření příspěvku lze prezentovat i jiná
tématicky vhodná řešení.
Své návrhy (abstrakt do 1 strany) posílejte prosím na adresu europen@europen.cz
do 31.1.2012.
Technické informace:
Doporučený rozsah finálního příspěvku je 2–10 stránek, není však striktně omezen.
Návrhy příspěvků budou posouzeny programovým výborem a autoři budou
o přijetí/odmítnutí informováni. U přijatých příspěvků bude vyžadována krátká anotace
(jeden odstavec) a CV autorů pro pozvánku na konferenci.
Důležité termíny:
– Podání návrhu příspěvku (rozšířený abstrakt): 31.1.2012
– Oznámení o přijetí/odmítnutí: 29.2.2012
– Odevzdání krátké anotace a CV pro pozvánku: 31.3.2012
– Odevzdání finálního příspěvku pro sborník: 30.4.2012
Programový výbor:
Jan Kynčl
Jiří Sitera
Vladimír Rudolf

Jak se dostat do Štědronína

