
Obor:  Elektrotechnické a elektronické systémy  

v dopravě (ESD) 

Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací 

techniky v dopravě (KEEZ) 



Stupně studia - obor ESD 

Bakalářské studium (titul Bc.) 
• Ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou bakalářské práce 

• Uplatnění – technici ve výrobě, údržbě 

Magisterské studium (titul Ing.) 

• Ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou diplomové práce 

• Uplatnění – samostatní technici, aplikační inženýři, vývojoví pracovníci, 
vedoucí projektů a provozních jednotek 

Doktorské studium (titul PhD.) 

• Ukončeno státní závěrečnou zkouškou a obhajobou disertační práce 

• Uplatnění – věda a výzkum, vedoucí projektů a oddělení u velkých firem 
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elektrické pohony a výkonová elektronika 

 

elektrická trakce v silniční a kolejové dopravě 

 

sdělovací a zabezpečovací technika 

 

napájení elektrických drah a energetika 

 

autoelektronika a autodiagnostika 

 

Charakteristika oboru (ESD) 
Elektrotechnické a elektronické systémy 

v dopravě 

Perspektivní elektrotechnické vzdělání 
zaměřené na slaboproudá i silnoproudá 
zařízení v konstrukci silničních a kolejových 
vozidel a železniční dopravní cesty. 

 

Absolvent disponuje vědomostmi 
především z následujících okruhů: 
 
 



Zaměření oboru 

Elektrické pohony 

Elektrická trakce 



Výkonová elektronika 

Energetika kolejové dopravy 
Napájení elektrických drah 

Zaměření oboru 



Zabezpečovací systémy 
Sdělovací systémy 

Mikroprocesorová a řídící technika 

Zaměření oboru 

Autor: www.spz.logout.cz 

Autor: www.ni.com 



Diagnostika silničních vozidel 

Elektromagnetická 
kompatibilita v dopravě 

Autor: Bidgee [1] 

Zaměření oboru 



Laboratoř autoelektroniky 

Výukové prostory 



Laboratoř autoelektroniky 



Laboratoř elektrických pohonů 



Laboratoř elektrických pohonů 



Laboratoř elektroniky 



Laboratoř mikroprocesorové techniky, regulace a automatizace 



Odborné přednášky 



Odborné exkurze 



Uplatnění absolventa 

Absolventi se běžně uplatňují na pozicích: 

• Projektant elektrotechnických zařízení (HW i SW) 

• Vedoucí pracovník  

• Pracovník pro řízení projektu 

• Výzkumník 

Student je rozhodnut o svém zaměstnavateli již během studia! 

Partneři katedry: 

http://www.cez.cz/cs/uvod.html
http://www.szdc.cz/index.html


Experimentální drážní vozidlo 

Diplomová nebo 

bakalářská práce 



Studentské akumulátorové vozidlo 

Diplomová nebo 

bakalářská práce 



Výzkum řídicích systémů drážních vozidel 

Diplomová nebo 

bakalářská práce 



Stipendijní podpora studia 

• Prospěchová stipendia poskytovaná fakultou 

• Stipendia od spolupracujících firem  

 (např. SIEMENS, ČEZ, CZ LOKO, EŽ)  

 

Vysoká kvalita závěrečných prací => účast na soutěži 

(Cena Siemens, Nadace ČEZ) = jistota uplatnění se na 

trhu práce 

 

 

Podpora a ocenění studentů  



Další informace o oboru ESD: 

 Univerzita Pardubice 

Dopravní fakulta Jana Pernera 

Katedra elektrotechniky, elektroniky a zabezpečovací techniky v dopravě 
Studentská 95 

532 10 Pardubice 

 

Web:  

www.upce.cz/dfjp/keez.html 

Informační servis pro uchazeče o studium: 

http://www.upce.cz/infoservis.html 

Informace o vyučovaných předmětech: 

https://portal.upce.cz 

Kontakt na obor ESD: 

Web:     www.elektrickatrakce.cz 

Tel.:     466 036 399 

Kontaktní osoba:    Pavla Doležalová (sekretářka) 

E-mail:     pavla.dolezalova@upce.cz   
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