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Osobní údaje  

Příjmení, Jméno Doležel Ivo 

Adresa Kolínská 19/1666, 130 00 Praha 3, Praha, Česká republika 

Telefon +420 242483135 mobil  +420 723248626 

Fax  

E-mail idolezel@kte.zcu.cz, dolezel@fel.cvut.cz  
  

Státní příslušnost CZ 
  

Datum narození 25. 12. 1949 
  

Pohlaví muž 
  

  

Pracovní zkušenosti  
  

Období 1973–doposud     

Povolání nebo vykonávaná funkce Od roku 2001 profesor na částečný úvazek, před tím vedoucí vědecký pracovník 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Vědecký výzkum v oblasti teoretická elektrotechnika a elektroenergetika, v současné době 

pracovník Oddělení elektrotechniky a elektrofyziky a vedoucí redaktor časopisu Acta 
Technica, v letech 1993–2001 ředitel Ústavu pro elektrotechniku, 1990–1993 jeho 
zástupce tamtéž  

Název/jméno a adresa zaměstnavatele Ústav pro elektrotechniku ČSAV (AVČR), později po fúzi Ústav termomechaniky AVČR, 
Dolejškova 5, 182 00 Praha 8 

Obor činnosti či odvětví Teoretická elektrotechnika a elektroenergetika 
  

Období 1976–doposud     

Povolání nebo vykonávaná funkce Od roku 2001 profesor na plný, po roce 2008 na částečný úvazek. Před rokem 2001 
odborný asistent, poté docent. 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Vědecký výzkum a pedagogická činnost v oblasti elektroenergetika, v současné době 

zástupce vedoucího Katedry elektroenergetiky  

Název/jméno a adresa zaměstnavatele Elektrotechnická fakulta ČVUT v Praze, Katedra elektroenergetiky, Technická 2, 166 27 
Praha 6 

Obor činnosti či odvětví Teoretická elektrotechnika a elektroenergetika 
  

Období 1993–doposud     

Povolání nebo vykonávaná funkce Od roku 2001 profesor na částečný, po roce 2008 na plný úvazek. Před rokem 2001 
odborný asistent, poté docent. 

Hlavní pracovní náplň a oblasti 
odpovědnosti 

Vědecký výzkum a pedagogická činnost v oblasti teoretická elektrotechnika, v současné době 

zástupce vedoucího Katedry teoretické elektrotechniky, v letech 2008–2013 její 
vedoucí.  

Název/jméno a adresa zaměstnavatele Elektrotechnická fakulta ZČU v Plzni, Katedra teoretické elektrotechniky, Univerzitní 26, 
306 14 Plzeň 

Obor činnosti či odvětví Teoretická elektrotechnika 

mailto:idolezel@kte.zcu.cz
mailto:dolezel@fel.cvut.cz


Vzdělání, odborná příprava a 
školení 

 

Období 2000  

Dosažená kvalifikace profesor  

Hlavní předměty / profesní dovednosti elektroenergetika 

Název a typ organizace, která poskytla 
vzdělání, odbornou přípravu či kurz 

FEL ČVUT Praha 

Úroveň vzdělání v národní nebo 
mezinárodní klasifikaci 

 

Období 1996  

Dosažená kvalifikace docent 

Hlavní předměty / profesní dovednosti teoretická elektrotechnika  

Název a typ organizace, která poskytla 
vzdělání, odbornou přípravu či kurz 

FEL ZČU Plzeň 

Úroveň vzdělání v národní nebo 
mezinárodní klasifikaci 

 

Období 1980  

Dosažená kvalifikace CSc. 

Hlavní předměty / profesní dovednosti teoretická elektrotechnika  

Název a typ organizace, která poskytla 
vzdělání, odbornou přípravu či kurz 

Ústav pro elektrotechniku ČSAV 

Úroveň vzdělání v národní nebo 
mezinárodní klasifikaci 

 

Období 1973 

Dosažená kvalifikace Ing. 

Hlavní předměty / profesní dovednosti elektroenergetika 

Název a typ organizace, která poskytla 
vzdělání, odbornou přípravu či kurz 

FEL ČVUT Praha 

Úroveň vzdělání v národní nebo 
mezinárodní klasifikaci 

 

Schopnosti, znalosti a 
dovednosti 

Vědecká, výzkumná a pedagogická činnost nejvyšší úrovně v oblasti teoretická elektrotechnika, 
silnoproudá elektrotechnika a elektroenergetika 

  

Mateřský jazyk(y) čeština 

Jiný jazyk(y)  

Sebehodnocení  Porozumění Mluvení Psaní 

Evropská úroveň (*)  Poslech Čtení Ústní interakce Samostatný ústní 
projev 

 

angličtina   C1  C2  C1  C1  C2 

ruština   B2  C1  B2  B2  B2 

němčina   B2  C1  B2  B1  B2 

francouzština   B1  B2  B1  B1  B1 

španělština   A2  B1  A2  A2  B1 

polština   C1  B2  B1  B1  A2 

 (*) Společný evropský referenční rámec pro jazyky 

  

Sociální schopnosti a dovednosti  
  

http://europass.cedefop.europa.eu/LanguageSelfAssessmentGrid/cs


Organizační schopnosti a 
dovednosti 

Vedl jsem řadu pracovních kolektivů (8 let ředitel ústavu Akademie věd, vedoucí katedry na VŠ, 
řada nižších vedoucích funkcí, hlavní řešitel více než deseti grantových projektů GAČR, TAČR 
atd.). 

  

Technické znalosti a dovednosti  
  

Počítačové znalosti a dovednosti MS Windows, MS Office, TEX, řada profesionálních programů z oboru, a mnoho dalších (několik 
kratších kurzů na pracovištích, většinou však samouk). 

  

Umělecké schopnosti a dovednosti  
  

Další schopnosti, znalosti a 
dovednosti 

Šachy, fotografování, turistika, hudba, známky a mnoho dalších 

  

Řidičský průkaz Ano, B 
  

Doplňující informace Dvě monografie v USA, asi 60 impaktovaných článků, více než 380 dalších prací v jiných 
recenzovaných časopisech a konferenčních sbornících v angličtině 

  

Přílohy  

 


