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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky vedoucího: 

 

Diplomová práce se zabývá fyzikálním vysvětlením vybraných témat z biologie lidského těla a 

medicíny. Z pohledu středoškolské fyziky jsou popisovány poznatky ze tří oblastí – mechanické 

vlnění a zvuk; elektřina; hydrostatika a hydrodynamika. Práce je členěna do šesti hlavních kapitol.  

První kapitola se věnuje zvuku coby mechanickému vlnění, jsou vysvětleny základní 

charakteristiky zvuku s důrazem na obvykle nejobtížnější partii, kterou bývá zavedení hladiny 

intenzity zvuku, a tedy práce s logaritmy. Je stručně zopakováno i samotné počítání s logaritmy, 

což vzhledem k cílové skupině čtenářů jistě není na škodu. Nad rámec gymnaziální fyziky je 

zmíněna akustická impedance, kterou autorka používá ve třetí kapitole při vysvětlování přenosu 

signálu do vnitřního ucha. 

Obsahem druhé kapitoly je „logaritmické vnímání“ našimi smysly. Je zde popsán rozdíl mezi 

„lineárním“ a „logaritmickým“ detektorem a pomocí grafů velmi názorně ukázány výhody a 

nevýhody obou přístupů. Následně je rozebrán (včetně několika příkladů) Weberův-Fechnerův 

zákon. 

Třetí kapitola Biofyzika slyšení popisuje a vysvětluje fungování ucha. Zmíněn je i kochleární 

implantát a výpočet minimálního úhlu pro rozpoznání směru přicházejícího zvuku. 

Poměrně podrobně se čtvrtá kapitola věnuje ultrazvuku a jeho použití k diagnostickým účelům. Je 

popsáno, proč použít ultrazvuk, jaké jsou výhody a nevýhody vyšší a nižší použité frekvence. Je 

vysvětlen princip funkce ultrazvukové sondy i princip samotného ultrazvukového vyšetření. 

Pochopitelně a názorně jsou popsány i některé artefakty, které mohou být pozorovatelné na 

ultrazvukových snímcích. Nejen tato podkapitola práce ukazuje čtenářům, že porozumění fyzice je 

potřeba i při lékařské diagnostice. V závěru čtvrté kapitoly se čtenář dozví o fyzikální podstatě 

dopplerovské sonografie – měření rychlosti průtoku krve. 

Pátá kapitola se věnuje měření EKG. Přiměřeně je popsán pojem elektrického dipólu a následně 

chování srdce jako dipólu a měření napětí mezi jednotlivými svody EKG. 

Poslední šestá kapitola je věnována biofyzice oběhové soustavy. Kromě hydrostatického tlaku, 

objemového průtoku a rovnice spojitosti jsou (nad rámec gymnaziálního učiva) zavedeny i 

viskozita a Poiseuillův zákon. Je vysvětleno proudění krve v tělním oběhu a měření krevního 

tlaku.  

Práce je zamýšlena k praktickému užití při výuce. Cílovou skupinou čtenářů jsou studenti 

středních škol se zájmem o studium medicíny nebo přímo studenti prvního ročníku lékařské 

fakulty, kteří při svém studiu zjišťují, že bez alespoň základního porozumění to nepůjde, resp. 

s porozuměním to půjde mnohem lépe. Na základě své dlouholeté zkušenosti učitele na gymnáziu 

souhlasím s autorkou, že takoví středoškolští studenti ve většině případů nejsou fyzikální nadšenci, 

často mají spíše k fyzice nechuť, možná i pod vlivem falešné víry, že ji nebudou potřebovat. Tomu 

je přizpůsobena úroveň textu, kde v mnohých případech je poměrně obšírně rozebíráno to, co by 

se mohlo zdát poučenějšímu čtenáři triviální (např. dosazování do vzorců, vysvětlování průmětu 

vektoru, apod.). Pro čtenáře, kterým je práce určena, je to ovšem na místě.   

Opět s ohledem na čtenáře nutně muselo dojít v některých pasážích k jistým zjednodušením a 

možná „volnějšímu“ vyjadřování, podle mého názoru však nikoli pod úroveň „fyzikální 

správnosti“.  

Autorka pracovala velmi samostatně, před odevzdáním práce bohužel nebyl potřebný dostatek 

času na finální kontrolu a úpravu práce, proto se v ní objevují i některé zbytečné nedostatky, které 

zmiňuji níže: 



- v textu nejednotné používání mluvnické osoby (můžeme/můžete vyzkoušet, 

chceme/chcete);   

- v některých případech používání pojmu zkratka fyzikální veličiny ve významu značka 

fyzikální veličiny; 

- U definice hladiny intenzity zvuku na s. 13 považuji za zbytečné uvádět definiční vztah 

dvakrát, poprvé bez jednotek dB, podruhé s nimi. Souhlasím s komentářem o 

bezrozměrnosti jednotky dB, ale domnívám se, že uvedení finálního vztahu včetně 

jednotky by nesnížilo pochopitelnost textu, naopak by vedlo k větší přehlednosti. 

- V popisu páky na s. 27 má být: 30kg dítě je vyváženo 15kg dítětem sedícím ve 

dvojnásobné vzdálenosti od středu houpačky, nikoli 5kg dítětem (jedná se o tiskovou 

chybu, v poslední kontrolované verzi bylo 15kg). 

- Tvrzení, že proudnice jsou při laminárním proudění rovnoběžné, uvedené na s. 69 může 

být pro čtenáře matoucí v kontextu obr. 65, kde jsou nakresleny proudnice v zužující se 

trubici. 

- V práci je několik odstavců, které považuji za zbytečně zatěžující výklad, možná i trochu 

matoucí (např. na s. 77 příklad o tlaku vody v kohoutku).  

- tiskové chyby, překlepy  

 

I přes uvedené nedostatky považuji práci za kvalitní a přínosnou pro vzdělávání nejen zájemců o 

studium medicíny či samotných mediků. Práce by mohla dobře posloužit i pro středoškolské 

učitele jako zdroj příkladů z praxe, kde všude se fyzikální poznatky využívají a věřím, že i ke 

zvýšení zájmu o fyziku u těch studentů, pro které může být stravitelné fyzikální vysvětlení 

„biologických“ témat překvapující a možná i překvapivě pochopitelné.   

 

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

- 

 

 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

 nedoporučuji 

uznat jako diplomovou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

 výborně    velmi dobře    dobře    neprospěl/a 
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