
Fakulta přírodovědně-humanitní 

a pedagogická 



Profil Fakulty přírodovědně-humanitní 

a pedagogické 

• 15 kateder 

• přírodovědné i humanitní 

• tradice v odborné přípravě učitelů, 

volnočasových a sociálních pedagogů a 

pracovníků, ale i odborné a vědecké práce 

 



Katedry 

Přírodovědné zaměření 

• KAP 

• KCH 

• KFY 

• KGE 

• KMD 

 

 

 

 

 

 

 

Humanitní zaměření 

• KAJ 

• KCL 

• KFL 

• KNJ 

• KHI 

• KPP 

• KPV 

• KRO 

• KSS 

• KTV 

 



Expertní činnost 

Přírodní vědy 

● matematické modelování, výzkum 

 a charakterizace piezoelektrických a feroelektrických 
materiálů  

 

Jazyková pracoviště 

● anglický, německý, španělský a český jazyk 

 

Pedagogika a psychologie 

● měkké dovednosti, psychologický výcvik 

 

Geografické analýzy a vizualizace 

● geografické informační systémy a kartografie 



Matematická analýza a 

modelování 
• Matematická analýza a numerická řešení problémů 

 z oblasti průmyslu a financí 

• Zpracování obrazu - image debluring, tomografické 

úlohy, inverzní úlohy obecně. Regularizační metody 

• Řešení aproximačních úloh metodami nejmenších 

čtverců 

• Komprese elektronických dat, přenos signálů a 

odstranění šumu 

• Modelování proudění tekutin 

• Paralelní programování technických výpočtů 



Piezoelektrická laboratoř  
• výzkum a charakterizace piezoelektrických a feroelektrických materiálů a 

jednoduchých prvků, které tyto materiály pro své funkce využívají 
• nabídka teoretických a experimentálních expertiz vlastností těchto materiálů 
 a charakterizaci parametrů piezoelektrických rezonátorů, aktuátorů, transformátorů 
 
 
Nabídka měřících technik: 

 
1. Polarizace pro piezoelektrické keramiky a monokrystaly 
(pokojová teplota až 180oC, DC pole 30kV/10mA, AC pole 5kV/20mA) 

 
2. Měření Curieovy teploty feroelektrických materiálů (teplota do 450oC) 

 
3. Limity použitelnosti piezoelektrické keramiky vzhledem k elektrickému poli 
(pokojová teplota až 200oC, DC nebo AC pole do ±5kV, kvazistatické měření) 

 
4. Dielektrická (D-E) hysterezní smyčka 
(pokojová teplota až +180oC, pole do 5kV/20mA, proměnná frekvence od 0.1Hz do 1kHz) 
 
5. Rezonanční měření materiálových koeficientů piezoelektrické keramiky, určení kompletního tenzoru 
elektromechanických koeficientů (pokojová teplota, některé z koeficientů i jako funkce teploty) 

 
6. Měření průhybu, blokovací síly, rezonanční frekvence, hystereze průhybu atd. pro piezoelektrické keramické bimorfy, 
unimorfy a další ohybové struktury optickým senzorem MTI2100 jako funkce frekvence, amplitudy budícího pole 
(pokojová teplota, buzení DC do 250V nebo AC do 150V/100kHz, rozsah posunutí 1 ‒ 4000µm, přesnost 1µm) 

 
7. Měření parametrů piezoelektrických keramických transformátorů jako funkce frekvence a impedanční zátěže, 
určení transformačního poměru, účinnosti, impedance atd. (pokojová teplota, budící pole do 150V/500kHz) 
 

 

 



Pedagogika a psychologie 

• psychologický výcvik v oblasti tzv. měkkých dovedností 

• psychologický výcvik pro budoucí vedoucí týmů, oddělení, firem 

• výcvik v oblasti zdokonalení komunikativních dovedností 

• psychologický výcvik v oblasti řešení konfliktů, konfliktních 

 a zátežových situací 

• psychlogické školení v obalsti zvládání stresu 

• psychologický výcvik v oblasti budování týmu 

• psychologický výcvik v oblasti podpory motivovanosti pracovníků 

 a pracovních týmů 

• psychologických výcvik v asertivitě a asertivních technikách 

• nabídka zpracování výukových programů a volnočasových 
projektů 

• metodika a didaktika - metody vzdělávání pro základní  a střední 
školy, volnočasová pedagogika 

• metodika e-learningových kurzů pro distanční vzdělávání 

 



Cizí jazyky 

• německý jazyk, anglický jazyk, španělský jazyk, 

český jazyk 

• technické překlady 

• firemní jazykové kurzy 

• kurzy interkulturní komunikace 

• kurzy prezentačních dovedností v cizím jazyce 

 



Geografické analýzy a vizualizace 

• metody geografických informačních systémů 

 a kartografie 

• návrh a tvorba prostorových datových modelů 

formátu GIS ESRI Geodatabase 

• vybrané prostorové analýzy nad geografickými 

daty 

• návrh vhodných metod vizualizace 

prostorových dat v mapách, jejich souborech a 

atlasech 

 



Kontakt 

Děkan 

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc. 

• miroslav.brzezina@tul.cz   

 

Proděkan pro vědu a výzkum 

Mgr. Jiří Šmída, Ph.D. 

• jiri.smida@tul.cz 
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