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Inaugurace děkana FEL
pátek 26. února 2010 od 9:00 hod, radnice města Plzně – obřadní síň
Vedení Fakulty elektrotechnické ZČU v Plzni převezme na další čtyři roky
doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D. Zvolen byl 20. listopadu 2009 v prvním kole volby akademického
senátu FEL třinácti hlasy ze čtrnácti přítomných senátorů. Jeho funkční období potrvá od 1. 3. 2010
do 28. 2. 2014. Nahradí tak doc. Ing. Jiřího Kotlana, CSc. který vedl Fakultu elektrotechnickou
od roku 2003.
Slavnostní uvedení do funkce, spojené se symbolickým předáním fakultní insignie, se uskuteční
v pátek od 9:00 na radnici města Plzně v obřadní síni.
Pozvání na tuto významnou událost přijali představitelé města Plzně – Mgr. Petra Kacovská,
a Ing. Eva Prokopová, představitelé univerzity, děkani fakult, ředitelé ústavů a center Západočeské
univerzity, členové akademického senátu FEL a ZČU.

Program:
- Zahájení
- Projev odstupujícího děkana FEL – doc. Ing. Jiřího Kotlana, CSc.
- Předání a převzetí insignie
- Projev nového děkana FEL – doc. Ing. Jiřího Hammerbauera, Ph.D.
- Vystoupení rektora ZČU – doc. Ing. Josefa Průši, CSc.
- Proslov ředitele NTC – doc. Dr. RNDr. Miloslava Holečka
- Vystoupení člena vědecké rady FEL ZČU – prof. Ing. Františka Vondráška, CSc.
- Slavnostní zakončení
Inauguraci uvádí tajemník fakulty – Ing. Petr Řezáček, Ph.D.
Odstupující děkan doc. Ing. Jiří Kotlan, CSc., který vedl fakultu předchozích sedm let, předává funkci
se slovy: „Mám za to, že Fakultu elektrotechnickou ZČU zanechávám svému nástupci ve velmi
dobrém stavu, stabilizovanou a přeji mu mnoho úspěchů jak při získávání kvalitních studentů, tak
v soutěži o prestižní granty, projekty a další aktivity.“
Nový děkana FEL, doc. Ing. Jiří Hammerbauer, Ph.D., má vytyčen jako jeden z cílů vytvoření
rovnováhy mezi tržním charakterem a akademickým posláním fakulty. „Jen tak se může stát atraktivní
a přitažlivá pro uchazeče o studium, zajímavá pro zaměstnance a pedagogické pracovníky a
samozřejmě také prestižním partnerem pro aplikační sféru“, dodává.
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V základních třech oblastech působení Fakulty elektrotechnické – pedagogice, vědě a výzkumu a
spolupráce s průmyslovými partnery – plánuje doc. Hammerbauer posílit grantovou a projektovou
činnost, prohlubovat spolupráci s podniky a hledat nové oblasti a partnery pro spolupráci. Také má
v plánu podporovat a směřovat studijní programy tak, aby jejich absolventi měli okamžitou možnost
uplatnění na trhu práce.
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