
 

Údaje z profesijného životopisu uchádzača konania na vymenovanie profesora 

1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko Alena Otčenášová, rod. Krasová 

2.  Akademické tituly, vedecko-pedagogické 
tituly, umelecko-pedagogické tituly, vedecké 
hodnosti 

doc. Ing. PhD. 

3. Rok narodenia 1961 

4. Údaje o vysokoškolskom vzdelaní, ďalšom 
akademickom raste a absolvovanom 
ďalšom vzdelávaní 

Ing.: Moskovská vysoká škola železničného 
inžinierstva, Moskva, ZSSR, Vedný odbor 
Elektrifikácia železničnej dopravy, ukončené 
v roku 1984, 
PhD.: externé ašpirantské štúdium vo vednom 
odbore 26-04-9 Elektrická trakcia a elektrické 
pohony, Vysoká škola dopravy a spojov, Žilina, 
Elektrotechnická fakulta, ukončené v r. 1993 
Docent: vedný odbor „Silnoprúdová 
elektrotechnika“, Žilinská univerzita v Žiline, EF, 
ukončené r. 2010 

5.  Údaje o priebehu zamestnaní a priebehu 
pedagogickej činnosti 

2000 – doteraz: docentka, Žilinská univerzita 
v Žiline, FEIT, Katedra elektroenergetiky 
a elektrických pohonov/ Prednášky a cvičenia 
z predmetov Nepriaznivé vplyvy na elektrizačnú 
sústavu, Mechanika elektrických vedení, 
Programovacie jazyky, cvičenia z predmetu 
Prenos elektrickej energie 
1993 – 2000: odborná asistentka, Žilinská 
univerzita v Žiline, Elektrotechnická fakulta, 
Katedra el. trakcie a energetiky/Výroba a rozvod 
el. energie – cvičenia a laboratórne cvičenia, 
Prenos elektrickej energie – cvičenia a 
laboratórne cvičenia, Vplyv elektrickej trakcie na 
elektrizačnú sústavu – zavedený nový predmet, 
prednášky, cvičenia, laboratórne cvičenia, Metódy 
počítačovej simulácie – zavedený nový predmet, 
prednášky, cvičenia 
1984 – 1993: asistentka, Strojnícka 
a elektrotechnická fakulta, KETE, Vysoká škola 
dopravy a spojov v Žiline/ Elektrické trakčné 
zariadenia – cvičenia, El. trakčné zariadenia 
v MHD – prednášky aj cvičenia, Počítače a 
programovanie, Výroba a údržba ETZ – cvičenia, 
Elektroenergetika I. – cvičenia, Elektroenergetika 
II. – cvičenia 

6.  Údaje o odbornom alebo umeleckom 
zameraní 

Kvalita elektrickej energie, nepriaznivé vplyvy na 
elektrizačnú sústavu, mechanika vonkajších 
elektrických vedení 

7.  Údaje o publikačnej činnosti 2 monografie, 1 učebnica, 1 skriptum, 5 článkov v 
karentovaných časopisoch, z toho 2 Q2 a 2 Q3, 1 

Q4 s IF0,663, 3 Q4 s IF=0,244, ďalších 60 prác 
v časopisoch a zborníkoch, z toho 42 
evidovaných v databáze WoS alebo Scopus,  

8. Ohlasy na vedeckú alebo umeleckú prácu Celkovo zaevidovaných 75, z toho 73 citácií WoS 
alebo Scopus 

9. Počet doktorandov, ktorým je alebo bol 
školiteľom s určením, koľkí z nich štúdium 
ku dňu vyhotovenia životopisu riadne 
skončili  

Celkový počet vedených doktorandov je 8, z toho 
riadne ukončených 6 a dvaja ešte študujú 

10. Názov študijného odboru, v ktorom sa 
konanie uskutočňuje  

Silnoprúdová elektrotechnika 

11.  Názov (téma) inauguračnej prednášky Kvalita elektrickej energie v distribučnej sústave 

 

 


