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Informace o činnosti členské organizace CSVTS za rok 2015

Název organizace: Česká vědeckotechnická společnost pro aplikovanou kybernetiku a

informatiku
Webové stránky členské organizace: www.csvts.czlevtsaki

1. odborná činnost společnosti

Real izované o dborné v zděIáv ací akce, konferenc e

- 6. ročník populárně-vědeckého semináře Fórum Optonika 2015,
areál BVV Brno. Prioritním posláním těchto seminářů je stále propagace nových
poznatků z oborů optiky, optoelektroniky, fotoniky či optických nanotechnologií a

aktivizace návštěvníků" z velké části studentů středních škol. Program semináře byl
širokospektrální, v průběhu 3 dnů odeznělo 22 vystoupení. Některé evergreeny
z minulých let byly Znovu vyžádány a upraveny, což Se projevilo na úěasti

posedávajících i postávajících posluchačů a diváků. Podobně jako v minulosti program

akce propagoval časopis Jemná mechanika a optika' takže mnozí účastníci přišli cíleně
na některé z přednášek náleŽitě připraveni.

- 7. ročník vzdělávacího semináře MEDSOFT 2015, hotel Academic v Roztokách u

Prahy. Hlavními tématy byly role e_health v českém zdravotnictví; knihovny a

vědecké informace ve zdravotnictví: *ryuŽiti internetu ve zdravotnictví; zdravotnické
informační systémy; výuka a vzdělávání v oblasti zdravotnické informatiky; využiti
modelování simulace v medicíně; biofyzika a lékařské přístroje Ťízené počítaěem.

- 116. výroční konference Německého svazu aplikované optiky
Tato konťerence se konala ve dnech 26.-29. května 2015 na Vysokém učení

technickém v Brně. odborným garantem této konference bylprof. Dr. Pavel Tománek,

CSc.

- Přenos českých zkušeností v rozvoji místní samosprávy a jejich využití
v Kazachstanu
Tato konference se konala v květnu 2015 ve spolupráci se společností Educon, z.s.

- Fórum optonika
Fórum optonika se konalo v březnu 2015 v areálu Výstaviště v Brně.

Semináře k Transatlantickému obchodnímu a investičnímu partnerství



Tyto semináře byly pořádány ve spolupráci s Ekumenickou akademií na Novotrého
lávce 5.

2. Mezinárodní spolupráce

. Členství v mezinárodních otgaruzacích
- Ewopská optická společnost (Eos)
- EUROSIM - the Federation of European Simulation Societies

3. Spolupráce v rámci České republikv

. Spolupráce s vyzkumnými pracovišti, resp. ústavy AV ČR, VUT Bmo, ČVUT Ptaha,
VŠB ostrava, NNo.
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