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Úvodní slovo děkana FEL ZČU v Plzni

Doktorské studium jako nejvyšší forma vysokoškolského vzdělávání umožňuje vycho-
vávat vysoce specializované odborníky. Vede mladé adepty vědy k hlubokému poznává-
ní různých problémů, k jejich zkoumání a analyzování v širokých souvislostech daného 
vědního oboru a k popisu a publikování dosažených výsledků. Současný velmi rychlý 
rozvoj poznatků, nových technologií a informací si vynucuje vytváření určitých hierarchií 
poznání a užší specializaci špičkových odborníků. Právě doktorské studium umožňuje 
poměrně velkou specializaci s důrazem na hluboké poznání. 

Fakulta elektrotechnická ZČU v Plzni má již dlouhodobě akreditované doktorské stu-
dium ve studijním programu „Elektrotechnika a informatika“ ve 3 studijních oborech 
– elektronika, elektrotechnika a elektroenergetika. Ty pokrývají celou rozsáhlou oblast 
vědy o elektřině a magnetismu a jejich technickém využití. V současné době studuje 
v doktorském studiu na FEL ZČU cca 120 studentů, což je zhruba 10% všech studentů 
fakulty. Významné je, že více než polovina doktorandů absolvuje studium v prezenční 
formě. Tito studenti jsou tak výrazně zapojeni do práce kateder, stávají se důležitou 
součástí týmů, které na katedrách řeší řadu náročných odborných problémů, grantů, 
výzkumných záměrů a projektů a významné je i zapojení do pedagogické činnosti.

Jsem potěšen, že Fakulta elektrotechnická Západočeské univerzity v Plzni pořádá již 
osmnáctý ročník doktorské konference „Elektrotechnika a informatika“. Fakulta elek-
trotechnická s více než šedesátiletou tradici výuky elektrotechniky v Plzni v roce 2010 
přispěla k výraznému posílení a stabilizaci své tržní pozice v oblasti výzkumu, vývoje 
a inovací. Získala významný investiční projekt Regionálního inovačního centra elektro-
techniky (RICE) ze strukturálních fondů Evropské unie. Investice představuje částku 
dosahující 750 milionů Kč. Projekt RICE znamená nejen posílení pozice Fakulty elekt-
rotechnické, nová pracovní místa a významný nárůst unikátní vědeckovýzkumné infra-
struktury v regionu, ale i zvýšení konkurenceschopnosti především regionálního a ná-
rodního průmyslu. Projekt běží sedmým rokem, nově vybudovaná infrastruktura byla  
dokončena a nyní se nacházíme ve fázi udržitelnosti. Fakulta k tomu také získala projekt 
NPU (Národní projekt udržitelnosti).  Absolventi doktorského studia jsou ti, kteří v něm 
nacházejí své místo a významnou měrou přispívají k úspěšnému řešení tohoto projektu.

Doktorské studium rovněž vyžaduje značnou aktivitu studenta směrem k využívání 
poznatků pro řešení konkrétních úkolů, k vědeckému formulování problémů i ke schop-
nosti sdělovat nová fakta odborné veřejnosti. Tato konference by k tomu měla významně 
přispívat a zároveň by měla být platformou pro vzájemné bližší seznámení s odbornou 
činností jednotlivých doktorandů. Vystoupení na konferenci před svými kolegy a dalšími 
odborníky a možnost publikovat příspěvek v tomto sborníku jsou pro mnohé z dokto-
randů jednou z prvních možností prezentace jejich práce. Velice důležitá je i možnost 
konfrontovat úroveň našich doktorandů s doktorandy z ostatních fakult ZČU, vysokých 
škol ČR i kooperujících škol ze zahraničí a v neposlední řadě i možnost navázání nových 
osobních i odborných kontaktů. 

Děkuji upřímně všem, kteří se o zdar konference zasloužili, zejména organizačnímu 
výboru, odborným garantům jednotlivých sekcí a zároveň i všem školitelům, kteří kva-
litně vedou své doktorandy. Účastníkům přeji příjemné zážitky odborné i společenské a 
úspěšné dokončení jejich doktorského studia a náležité a výrazné prosazení se v jejich 
povolání.

Plzeň, říjen 2017     doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D.  
          děkan FEL ZČU
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