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Vzděláání
2010
2003
1999
1997
1990 ‐ 11994
Jazykovvé znalosti

Doc., habilitačční řízení naa FS TUL, ob
bor Aplikovaaná mechan
nika.
Habilitační prááce „Výzkum
m a optimalizace prouddění v ejekttorech“.
Ph.D., FS TU
UL. Disertačční práce na téma „„Proudové procesy
v ejektoru“.
e
Ingg., FS TUL, oobor konstrrukce strojů
ů a zařízení,í, zaměření Tepelná
tecchnika. Získáán diplom s vyznamenáním.
Stu
udijní pobytt (pět měsícců) na Løgum
mkloster Høøjskole v Dáánsku.
Stu
udium na Sttřední prům
myslové škole strojní v JJičíně.
Anglický jazykk – Certificate in advanced Englishh, Council off Europe
Levvel C1.

Praxe
2011 ‐ d
dosud

2010 – d
dosud
2002 – 22010
2001 – 22002

Vedoucí kateddry energettických zaříízení. Během
m dvou let (2010 ‐
2012) navýšenní výkonové
ého podílu KEZ
K z 8,66 nna 12,06%, navýšení
n
podílu doplňkkové činnosti z 1,1% na 10% a navýšení bodů
b
za
V ze 111 na 471.
výssledky v RIV
Docent na KEZZ, FS TUL
Od
dborný asisttent na KEZ,, FS TUL, úvazek 100%
Asiistent ‐ lekt or na KEZ, FS
F TUL, úvazzek 50%

Odborná činnost
Zaměřření
Teoreticcký, expeerimentální a num
merický výýzkum po
odzvukovéh o, nadzvu
ukového
a transssonického proudění
p
v ejektorechh, tvarová optimalizace trysek, ejektorů, difuzorů
a kanálů
ů složitých tvarů. Nu
umerické vvýpočty, analýzy a op
ptimalizace součástí s vnitřní
aerodyn
namikou, ko
onstrukce zařízení pro ohřev vzduchu, výměn
níků tepla a difuzorů raadiálních
ventiláttorů.
1/4

Životopis

Václav Dvořák

Prestižní publikace a významné výsledky výzkumné činnosti
H‐index
ISI
SCOPUS
Udělené patenty

2
16 záznamů, z toho dvě publikace v impaktovaném časopise
12 záznamů
2

Řešitel nebo spoluřešitel výzkumných projektů
2005 – 2007

GA ČR

2010 – 2013
2011 – 2014
2013 – 2015

GA ČR
TA ČR
TA ČR

101/05/P298, postdoktorský grant „Optimalizace a řízení
směšovacích procesů“, projekt oceněn „Zvláštním uznáním
předsedy GA ČR“ za nejlepší postdoktorský projekt pro rok 2008.
P101/10/1709, „Trysky a difuzory v ejektorech“
TA01020313 „Vývoj entalpického výměníku tepla vzduch‐vzduch“
TA03010852 „Vývoj progresivního systému chlazení forem
sklářského tvarovacího stroje“

Řešitel nebo spoluřešitel rozvojových projektů
2005
2010
2013

FRVŠ
FRVŠ
FRVŠ

2013
2013

FRVŠ
FRVŠ

3037/2005/F1/a „Větrání a klimatizace“
2101/2010/F1/a „Inovace předmětu Dynamika plynů“
571/2013/G1 „Zavedení laboratorní úlohy na akumulaci tepla
a chladu ve stratifikačním zásobníku“
573/2013/G1 „Zavedení laboratorní úlohy na měření rázových vln“
1451/2013/A/a „Laboratoř termofyzikálních vlastností látek“

Významné spolupráce s průmyslem
Atrea, s.r.o., Jablonec
nad Nisou
Benteler, Liberec

Analýza integrovaného zásobníku tepla, optimalizace vzduchových
vyústek, návrhy systémů větrání a teplovzdušného vytápění.
Návrhy vzduchových trysek, výzkum dvoufázového proudění vody
na skle.
BVD pece s.r.o., Karlovy Návrhy rozváděcích skříní radiálních ventilátorů, měření tepelných
Vary
polí v žíhací peci.
Diz Bohemia, s.r.o.
Analýzy procesů ve sprchových patrech absorbérů hnědouhelných
elektráren v ČR.
Lenam, s.r.o., Liberec
Návrhy supersonických ejektorů pro odsávání sklářských forem,
návrh modulu pro systém ohřevu vzduchu.
Sklostroj Turnov, s.r.o. Analýzy a optimalizace rozváděcích kanálů pro chlazení sklářských
forem, vývoj odsávacích ejektorů.
Tenez, s.r.o.
Analýzy proudění a přestupu tepla v deskových kapalinových
výměnících, návrh výpočtového software.
2VV, s.r.o.
Analýzy proudění a přestupu tepla v rekuperačních výměnících
vzduch‐vzduch.
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Členstvví ve výbo
orech konferencí
Členstvíí v organizačním výborru mezinároodní konfere
ence Experimental Fluiid Mechaniccs.
Členstvíí ve vědeckéém výboru mezinárodnní konference Setkání kateder
k
meechaniky tekkutin
a termo
odynamiky.

Pedaggogická činnost
č
Přednáášky a cviččení, vede
ení doktorrandů, čle
enství v ko
omisích
BSP
MSP

DSP

Mechanikaa tekutin, Te
echnická měěření, Term
modynamika
a a sdílení teepla
Dynamika plynů (oborr Aplikovanáá mechanikka)
Proudové stroje
s
(konsstrukce stroojů a zaměře
ení)
Větrání a klimatizace
k
(konstrukce
(
e strojů a zaaměření)
Aplikovanáá mechanikaa tekutin (nnový 2letý MSP)
M
Dynamika plynů – garantování přředmětu
ng. Petr Švaarc, Ing. Jan Kolář a Ing. Petr Ščibraan
Vedení dokktorandů: In
Člen zkušebních komisí pro obhajjoby disertaačních pracíí na TUL a ČČVUT.
Výuka v ráámci programu Erasmuus (anglickyy) – Mechan
nika tekutinn, Dynamikaa plynů,
Proudové stroje.
s

Vedené diplomo
ové práce
e
2004
2005

Štefan Krah
hulec
Radek Panuš
Jana Bartáková

2006
2007

h
Jiří Fridrich
Petr Ščibraan
Jan Kolář

2008

Petr Švarc

2011

Marek Víteek
Oldřich Stu
upka
Michal Vesselý

2012
2013

Veronika
Schmidtová
Petr Jonáš
Michal Pavvlas

Výpočtové meetody pro návrh vzduch
hových ejekktorů
Op
ptimalizace nnadzvukovýých trysek
Me
etodika řešeení adiabatických toků
ů s vlivem ddrsnosti (DP
P získala
cen
nu Lenam)
Pro
oudění ve v zduchových
h ejektorech
h
Vlivv tvaru hna cí trysky naa proudění ve
v vzduchovvých ejektorech
Návrh a optim
malizace ejjektoru pro
o nadzvukovvý aerodyn
namický
tun
nel
Sesstavná klim
matizační je
ednotka s rekuperací
r
(DP získala cenu
Len
nam)
Užití materiálůů se změnou fáze k aku
umulaci teppelné energie
Variabilní měřřicí prostorr pro supersonický aerrodynamickký tunel
(DP
P získala cennu rektora TUL
T za nejle
epší práci Faakulty strojní)
Rekuperační vvýměníky (DP
(
získala cenu děkaana FS za nejlepší
prááci v oboru Konstrukce
e strojů a zařízení)
ěření tlakovvě citlivými nátěry
Mě
Tru
ubkové vým
měníky teplaa voda‐vzduch
BP – Měření eentalpických
h deskových
h výměníků
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Vysokoškolská skripta
[1]
[2]
[3]

V. Dvořák, J. Šulc, J. Urbášek, Technická měření – návody na cvičení, 2005
V. Dvořák, Úvod do proudění stlačitelných tekutin, 2009
V. Dvořák, Proudění v tryskách a difuzorech, 2009

Odborné kurzy CŽV pro průmysl
2005
2006
2007
2007

Knorr Bremse, s.r.o., Termodynamika, termokinetika, technická měření
Elmarco, s.r.o., Soubor přednášek z mechaniky tekutin a proudových strojů
Comap, s.r.o., Seminář z mechaniky tekutin a armatur
Chemopetrol, Seminář z mechaniky tekutin
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