
Program / Schedule  

12. června 2014 / 12
th

 June 2014 

 9,00 Prezence účastníků Schedule 

10,00 Zahájení konference Opening of the Conference 

10,15 – 12,30 Plenární jednání Plenary Sessions  

12,30 – 13,30 Oběd Lunch 

13,30 – 15,45 Jednání účastníků konference: 1. sekce Presentations according: 1. Session 

15,45 – 16,00 Přestávka s občerstvením Coffee Break 

16,00 – 18,00 Jednání účastníků konference: 2. sekce Presentations according: 2. Session 

18,00 – 21,00 Společenský večer Social Evening 

 

13. června 2014 / 13
th

 June 2014 

  9,00 – 10,30 Jednání účastníků konference: 3. sekce Presentations according: 3. Session 

10,30 – 10,45 Přestávka s občerstvením Coffee break 

10,45 – 12,15 Jednání účastníků konference: 4. sekce Presentations according: 4. Session 

12,15 – 13,10 Jednání účastníků konference: 5. sekce Presentations according: 5. Session 

13,10 Závěr konference The end of the Conference 

13,15 – 14,15 Oběd Lunch 

14,30 – 17,00 Návštěva historických památek Brna  Visiting of the historical sights of Brno 

1. sekce: Bezpečnost Evropy 

 Bezpečnost Evropy v současnosti a budoucnosti. 

 Hodnocení bezpečnostní situace v České republice (ČR). 

 Bezpečnostní situace v zahraničí a její vliv na bezpečnost ČR. 

2. sekce: Vzdělávání a ochrana obyvatelstva  

 Andragogika v oblasti krizového managementu. 

 Psychická způsobilost bezpečnostních složek. 

 Psychologická pomoc postiženým. 

 Příprava krizových specialistů veřejné správy a složek IZS. 

3. sekce: Strategie zabezpečování regionů (obcí) 

 Bezpečnost obyvatelstva - součást strategického plánování rozvoje regionů (obcí). 

 Zákonné normy, jejich uplatňování v podmínkách regionů (obcí). 

 Organizace monitorování zranitelnosti regionů (obcí). 

 Zabezpečování kvality života obyvatelstva regionů (obcí). 

 Veřejná správa a ochrana společnosti. 
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4. sekce: Indikátory bezpečnosti regionů (obcí) 

 Úroveň kultury bezpečnosti a systému řízení. 

 Organizace a plánování potřebných zdrojů v krizovém řízení. 

 Omezování rizik vzniku mimořádných událostí. 

 Řízení lidských zdrojů. 

 Hodnocení rizik. 

 Indikátory místní soběstačnosti. 

 Informační management a poskytování informací apod. 

5. sekce: Bezpečnostní výzkum 

 Bezpečnostní projekty a jejich výsledky. 

 Systémy monitorování a vyhodnocování, informační systémy a systémy varování. 

 Metody analýzy rizik a hodnocení zranitelnosti ve výzkumu. 

 Podpora udržitelného rozvoje regionu (obce) s aplikací Indexu environmentální udržitelnosti (ESI) a Indexu environmentální 
zranitelnosti (EVI) a Místní Agendy 21 apod.  

 


