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Pozvánka na odbornou konferenci 

 
TRENDY A TECHNOLOGIE 2012 

 
 

Konference se koná 5. prosince 2012 
 
 
 
 Cíl konference    
 
Konference Trendy a technologie má za cíl zprostředkovat studentům i 
akademickým pracovníkům setkání s inovativními přístupy zejména v oblasti 
elektrotechniky a informatiky, prezentovanými odborníky z široké praxe. 
Výběr témat pro konferenci souvisí se dvěma technickými obory vyučovanými 
na Vysoké škole polytechnické Jihlava, tedy hardwarově orientovanými 
Počítačovými systémy a softwarově orientovanou Aplikovanou informatikou.  
 
 
Webové stránky 
 
https://most.vspj.cz/aktivity/detail/id/46/ 
 
 
 Hlavní témata konference   

- informační systémy, řízení softwarových projektů, podniková 
informatika 

- vývoj software, serverové aplikace, sítě 
- průmyslová automatizace, senzorika, robotika 
- zpracování signálu a obrazu, vývoj elektroniky 
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 Výbor konference   
 

• prof. Ing. František Zezulka, CSc. 
• Ing. Bc. Michal Vopálenský, Ph.D. 
• Ing. Zbyněk Bureš, Ph.D. 
• PaedDr. František Smrčka, Ph.D. 
• Mgr. Hana Vojáčková 
• Mgr. Antonín Přibyl 
• Ing. Lukáš Lojda 
• Michaela Machovcová 
 
 
 Předběžný program konference   
 
Středa 5. 12. 2012 
 
8:00 registrace účastníků (prostor před aulou) 

9:00 úvodní slovo – rektor VŠPJ Ing. Jakub Novotný, Ph.D. (aula 
VŠPJ) 

9:15 – 11:00 sekce informační systémy, řízení softwarových projektů, 
podniková informatika 

11:00 – 11:30 přestávka 

11:30 – 13:00 sekce vývoj software, serverové aplikace, sítě 

13:00 – 14:00 oběd 

14:00 – 15:30 sekce průmyslová automatizace, senzorika, robotika 

15:30 – 15:45 přestávka 

15:45 – 17:00 sekce zpracování signálu a obrazu, vývoj elektroniky 

17:00 – 19:30 společenské setkání účastníků konference, raut (prostory 
přilehlé k aule VŠPJ) 
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 Pokyny pro autory    
 
Z jednání konference bude vydán sborník v elektronické podob ě, jenž 
bude ú častník ům předán p ři registraci na jednání konference. Příspěvky 
do sborníku prosím připravte podle pokynů, které naleznete na webových 
stránkách konference.  
 
 
 Konferen ční poplatek    
 
Účast na konferenci je bezplatná .  
Konference je financována z projektu Most k partnerství – VŠP Jihlava tvoří 
síť, reg. č. CZ.1.07/2.4.00/12.0115, OP VK, oblast podpory 2.4 Partnerství a 
sítě. 
 
 
 Důležité termíny   
 
• 31. 10. 2012 – termín pro poslání p říspěvků na email 

machovcova@vspj.cz 
• 15. 11. 2012 – potvrzení o p řijetí p říspěvku 
• 25. 11. 2012 – nejzazší termín registrace na konfer enci 
•   5. 12. 2012 – konání konference 

 
  
 Místo konání    
 
aula Vysoké školy polytechnické Jihlava 
Tolstého 16, 586 00 Jihlava  
+420 567 141 219 

machovcova@vspj.cz 
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 Doprava    
 

• z autobusového nádraží pěšky cca 300 m ulicí Tyršova 
• z vlakového nádraží ČD trolejbusem B1 na zastávku Kino Sokol, budova VŠPJ od 

zastávky cca 50 m ve směru jízdy trolejbusu (doba jízdy 9 minut, zastávky: 
Hl. nádraží ČD - Na Vyhlídce - Jiřího z Poděbrad - Pod Ján. kopečkem - U Modety - 
U Tesly - Dům kultury - Kino Sokol)   

• mapa: 

 
 
 Odkaz na hotely, penziony, ubytovny    
 
http://tic.jihlava.cz/vismo/o_utvar.asp?id_org=100399&id_u=1022&p1=1036 
 


