
Stručná charakteristika uchazeče ke jmenovacímu Yízení
na čvut v praze

Uchazeč:...doc, lng. Jiří Fúrst, Ph.D

A) V oblasti pedagogické
1) počet doktorandů, pro které byl uchazeč ustanoven školitelem resp. školitelem

specialistou a kteří úspěšně obhájili disertační práci:2

2) počet obhájených diplomových/bakalářských prací, které uchazeč vedl: 10

3) Tři nejvýznamnější počiny uchazeče v oblasti výuky:
. zavedení nového předmětu MMpp "Matematické modelování problémů proudění" v

řádném studiu
. výuka předmětu Nsp "Numerické simulace proudění v inženýrských aplikacích"
. 2 obhájení doktorandi

4) Hodnocení uchazeče ve studentské anketě v posledních 4 semestrech:

sem, rok předměty prumer

Zs 17lIB Matematické modelování problémŮ proudění, Matematika lll 1,25

LS 17l1-B Numerická matematika I
Zs LB|L9 Matematické modelování problémŮ proudění 1"

LS 18/1_9 nehodnocen

B) V oblasti tvůrčí
1) Tři významné původní výsledky tvůrčí činnosti nebo arch. či uměl. realizace:
. Fúrst, J.; Sonar, T. On meshless collocation approximations of conservation laws:

Preliminary investigations on positive schemes and dissipation models, Zeitschrift
FurAngewandte Mathematik Und Mechanik, 200]-, 8]_(6), 4034L5.

r Fúíst, J. A weighted least square scheme íor compressible flows. Flow Turbulence
and Combustion. 2006 ,76(4), 331,-342.

. FUrst, J.; Straka, P.; Příhoda, J. Numerical simulation of transitional ílows.
Computing . 2013, 95(]_), 5163-5182.

2) H index s vyloučením autocitací: 5

3) Počet citací WOS/ Scopus/ohlasŮ arch. díla, vždy s vyloučením autocitací: 58

4) Mobilita (pobyt na zahraničním pracovišti - místo, délka a výsledek pobytu):
. ]_996-1999 - 3x6 měsíců stáž na l' Universite Mediterranee Marseille (Francie,

společné PGS)
. ]-999 - 4 měsíce na TU Hamburg, DAAD stipendium



. 2009 - ]_ měsíc na ENS Cachan, Paříž (visiting proffessor)

5) Dva nejvýznamnější grantové projekty, kde by| uchazeč v pozici řešitel či

spo l u řešite l (navrhovatel či spo l u navrhovatel) :

o Qlářlt GAČR p101-10-1329, ,,Numerický a experimenální výzkum 3D proudění v
axiálních turbínových mřížích", 2OL0-20L5, řešitel

o Ql,dílt SGS SGS1ot243loHK2t3ítIz, interní grant Čvut, řešitel

6) Příklad(y) uplatnění rnýsledků uchazeče v praxi:

spolupráce se Škoda Doosan Power (vwoj programŮ pro simulaci
proudění v parních turbínách)

7) Nejvýznamnější uznání komunitou (vč, oceněnívarch. či uměl soutěži):
zvaná přednáška "Modelování přechodu mezní vrstvy z laminárního do

turbulentního režimu" na konferenci PANM ].9, rok 2018

8) Nejvýznamnější počin služby komunitě:
člen programového výboru mezinárodních konferencí FVCA6, 201,L,

Praha; FVCA7, 20L4, Berlín; FVCAB, 20]_7, Lille

V Praze dne 4.3.2O20
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