Studentský klub AFCEA
na Univerzitě obrany
Brno

Činnost studentského klubu AFCEA je zaměřena
na rozvoj bezpečnostního managementu a simulačních
technologií, konkrétně na kybernetickou bezpečnost
a ochranu.
Členství ve Studentském klubu AFCEA nabízí studentům:
• ucházet se o granty AFCEA International
• účastnit se mezinárodních studentských sympozií
• pořádat odborné akce pod patronací asociace.

Založení 04/2013
Patronem studentského klubu se stal proděkan pro vnější vztahy a rozvoj FVT
plukovník doc. Ing. Vlastimil Malý, CSc.

Prezidentem Studentského klubu AFCEA na Univerzitě obrany byl zvolen
podplukovník Ing. Petr Hrůza, Ph.D.
Hodnost, titul, jméno a příjmení
studenta

Zaměření práce

Školitel

Jana ŠMEJDÍŘOVÁ

Kybernetické bezpečnost a kritická infrastruktura

pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D.

Lubomír ALMER

Kybernetické útoky v ČR

pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D.

Vítězslav ŠNORICH

Nebezpečí v kyberprostoru – kybergrooming,
kyberstalking a kyberšikana

pplk. Ing. Petr HRŮZA, Ph.D.

Hodnost, titul, jméno a příjmení
studenta

Zaměření práce

Školitel

rtn. Bc. Jiřina POLCROVÁ

Možnosti simulace prostředku systému 2K12 – Kub

Ing. František DVOŘÁČEK

svob. Bc. Miroslav HOVORKA

Možnosti využití multifunkčního displeje na letounech
L-159 ALCA

doc. Ing. Miroslav JANOŠEK, CSc.

čet. Jan MICHÁLEK

Monitorovací systém přítomnosti na pracovišti

mjr. Ing. Zbyněk BUREŠ, Ph.D.

Dnes je ve studentském klubu AFCEA již 18 členů (studentů – Bc., Mgr., Ph.D.).

Úspěchy našeho studentského klubu
V roce 2013:
2 studenti – konference „SECON 2013“ v Polsku (Varšava)
- ocenění
4 studenti – konference „KIT 2013“ na Slovensku (Tatranské
Zruby)
1 student – konference „TechNet International 2013“
v Lisabonu (Portugalsko)

Úspěchy našeho studentského klubu

V roce 2014:
4 studenti – 6. ročník studentského sympozia AFCEA Europe
v Bukurešti - ocenění
6 studentů – konference u příležitosti otevření NCKB (Brno)
6 studentů – mezinárodní setkání studentských klubů
s představiteli AFCEA International (Brno)
3 studenti – konference Future Crises 2014 (Praha)
7 studentů – účast na bezpečnostních seminářích

Plán studentského klubu AFCEA na rok 2015:
Podpořit konání 1x workshop – bezpečnostního
semináře
Podpořit konání 1x velké konference – IDET 2015

Účastnit se bezpečnostních seminářů v ČR
Aktivně se účastnit zahraničních konferencí

Rozpočet studentského klubu na kalendářní rok:
5.000 USD (cca 100.000 Kč)
• cca 50 % - cesty studentů

• cca 50 % - stipendium
Možnost získat další granty (např. 500 USD - 2014).

