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 Ing. Roman Šotner byl mým nejschopnějším doktorandem. Po mém odchodu z VUT jsem 
ho předal doc. Petrželovi, ale náš pracovní kontakt pokračuje i nadále. Již jako můj student měl pan 
Šotner velký zájem o teorii analogových obvodů. Tuto problematiku samostatně studoval i nad 
rámec přednášené látky. Dal jsem mu možnost, aby s novými poznatky seznámil na semináři i 
ostatní studenty. Tam projevil své velmi dobré pedagogické schopnosti. Jako doktorand pracoval 
velmi iniciativně. Neznám jiného, který by měl během studia tolik kvalitních publikací. Cílevědomě 
si postupně vylepšoval i svoji angličtinu. Je velmi schopný nejen v oblasti navrhování obvodů, v 
modelování a simulaci na počítači, ale i v jejich praktické realizaci a laboratorním ověřování.  

Ve svém doktorském studiu se Ing. Šotner zaměřil na velmi aktuální problematiku 
analogových obvodů s moderními funkčními bloky. Studoval možnosti elektronického řízení a 
nastavování parametrů filtrů a oscilátorů s vybranými funkčními bloky (různých typů CC, CFA, 
OTA aj.), včetně posouzení jejich reálného chování. To dokladoval řadou počítačových simulací i 
praktickou realizací a měřením. Snažil se zvládnout i technologii a vlastní návrh integrované 
struktury potřebných funkčních bloků.  

Nové obvody a funkční bloky jsou v současnosti předmětem velkého zájmu odborné 
veřejnosti. Poněvadž je této problematice věnována ve světě značná pozornost, bylo třeba vybrat 
takovou oblast, ve které by doktorand svojí prací přispěl k dalšímu rozšíření dosud známých 
poznatků. To se podle mne panu Šotnerovi podařilo. 

Ing. Roman Šotner pracoval během svého doktorského studia cílevědomě, svědomitě a 
s velkým zájmem o vybranou tématickou oblast. Prokázal nejen dostatek potřebných vědomostí, ale 
i schopnost samostatné tvůrčí činnosti. Výsledky své práce příkladně publikoval, a to jak na 
konferencích, tak i v prestižních odborných časopisech. 

Práce je dle mého soudu disertabilní a doporučuji ji k obhajobě. 
 
 
        Prof. Ing. Tomáš Dostál, DrSc. 
Brno, 1. 2. 2012 
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