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Slovní vyjádření, komentáře a připomínky oponenta: 

 

Předložená práce má sloužit jako studijní pomůcka pro budoucí mediky, tedy pro středoškolské 

studenty, kteří se připravují ke studiu na lékařských fakultách, popřípadě přímo pro studenty 

medicíny. Autorka vyšla ze svých zkušeností při vedení kurzů pro středoškoláky, kteří se 

připravují na přijímací zkoušky na lékařské fakulty. Součástí těchto zkoušek je i fyzika. V práci 

jsou zpracována fyzikální témata, která by měli tito studenti znát. 

Přijímací zkoušky z fyziky na lékařské fakulty jsou bohužel často pojaty dosti „nefyzikálně“. 

Studenti se učí nazpaměť odpovědi na otázky z různých brožurek, které mají sloužit jako příprava 

na tyto přijímací zkoušky. U mediků je jistě důležité, aby si pamatovali mnoho pojmů, fyziku by 

ale měli na určité úrovni pochopit a ne „učit se ji nazpaměť“. Moderní medicína je založena 

na práci se složitými přístroji a pochopení jejich fyzikálních principů je pro lékaře nutností – 

v opačném případě by např. mohli nesprávně vyhodnotit data naměřená při vyšetřování pacientů. 

Odborníci pracující u jednotlivých diagnostických přístrojů vycházejí často z dlouholeté 

zkušenosti a s naměřenými daty si dobře rozumí, znalost fyzikálních principů ale i jim pomáhá 

např. při rozpoznání různých artefaktů. Práci proto považuji za velmi užitečnou a studenti 

medicíny ji jistě ocení. 

Klára Loukotová vhodně vybrala několik fyzikálních témat, která detailněji zpracovala. 

V samotném textu oceňuji použití QR kódů, pomocí nichž si čtenář může pustit vhodná 

doprovodná videa, do textu jsou vloženy zajímavé početní příklady, které ilustrují popisovanou 

problematiku. Autorka také používá hezké analogie rozebíraných témat s tím, co čtenář dobře zná. 

Hezká je např. analogie popisu elektrického pole s mapou. V analogiích jsou citlivě použita 

přípustná zjednodušení situace. 

 

Jako v každém delším textu se i zde vyskytují některé překlepy. Jsou to ale drobnosti, které 

na celkovou kvalitu práce nemají vliv. Některé z nich dále uvádím: 

Str. 4: V textu se píše o „gumové kachničce“, pod ilustračním obrázkem o kachničce plastové. 

Str. 6, ř. pod vztahem (4): Zde je uvedená špatná jednotka akustické impedance (kgm-2s-2), 

správně má být kgm-2s-1; v dalším textu je ale jednotka používána správně, jde tedy o překlep. 

Str. 9: Zde by bylo vhodné zmínit se o notaci tónů – konkrétně u komorního a. Studenti, kteří hrají 

na nějaký hudební nástroj, budou zřejmě znát komorní a jakožto „jednočárkované a“. V textu 

použitá „vědecká notace“ je může zmást. Zde se sice používá značení indexem „0“ pro subkontra 

oktávu, „1“ pro kontra oktávu atd., takže může být použito A4 pro komorní a, chtělo by to ale 

nějaký vysvětlující komentář. 

Str. 9: Nejsem si jist, jestli horní hranice frekvenčního rozsahu řeči 7000 Hz není přehnaná... 

Str. 10, ř.4:  Chybějící „a“ na konci věty („...čisté komorní.“) nepůsobí při četbě dobře. 

Str. 15 (otázka 4): Zde se píše, že troubení klaksonu odpovídá 80 dB, v Tabulce 3 je ale uvedeno 

90 dB. 

Str. 27, ř. 5-6: Zde by zřejmě mělo být 15 kg, ne 5 kg. 

Str. 36, ř. 4 zdola: Autorka zřejmě při závěrečné korektuře zapomněla nahradit otazník v odkazu 

na literaturu ([?]) konkrétním číslem. 

Str. 44, ř. 16-17: Vhodnější by bylo napsat „parametry, které ultrazvukový přístroj vyhodnocuje“, 

než „parametry, které ultrazvuk vyhodnocuje“ (nezaměňovat ultrazvuk s přístrojem pracujícím na 

principu ultrazvuku). 

Str. 51: Zde pravděpodobně opět došlo k přehlédnutí otazníků při korektuře textu a není doplněno 

příslušné číslo – (??). 

Str. 62: Ve zde použitém vzorci bych vysvětlil, co znamená t v závorce. (Kvůli tomu, že text 

mohou číst středoškoláci, jinak je to samozřejmě jasné...) 

Str. 75, ř.1: Zde je překlep „reálnými kapaliny“. 



Str. 78, obrázek 71: Tento obrázek se sice často používá, je ale třeba vzít v úvahu, že i když 

rychlost, kterou voda stříká z nejnižšího otvoru, je největší, má voda k dispozici jen krátký čas 

před tím, než dopadne na stůl. Voda z nejvyššího otvoru opouští nádobu nejmenší rychlostí, na 

svůj pohyb vzduchem má ale relativně dost času. Dají se nalézt taková místa pro otvory v různých 

výškách, ze kterých voda dostříkne stejně daleko od nádoby. Může nastat i situace, kdy voda 

z nejnižšího otvoru dostříkne do nejkratší vzdálenosti... V obrázku by bylo lepší znázornit pouze 

vektory rychlostí u otvorů – nahoře nejkratší, dole nejdelší šipku. Snadno lze provést pokus, např. 

s PET lahví, do které propícháme dírky. To, že realita neodpovídá obrázku 71, je potom patrné 

(hrají zde ale roli i další okolnosti, jako je interakce vytékající vody se stěnou nádoby a odpor 

vzduchu...). 

str. 79: V poznámce „pod čarou“ je informace o tom, že Torricelli byl prvním člověkem, který 

vytvořil vakuum. S takovým tvrzením bych byl opatrný. Kromě historického aspektu by bylo 

možné polemizovat o tom, zda v barometru skutečně je vakuum (nad hladinou rtuti je rtuťová 

pára, i když její tlak je velmi malý). Otázkou je, co myslíme vakuem. 

 

Výše uvedené poznámky uvádím hlavně proto, aby je autorka mohla vzít v úvahu před 

zpřístupněním textu veřejnosti. Kvalita práce jimi dotčena není a práci doporučuji uznat jako 

diplomovou práci. 

  

 

Případné otázky při obhajobě a náměty do diskuze: 

 

1. Na str. 23 píšete, že tělo houslí funguje jako rezonátor. Je tomu skutečně tak? Rezonátor by měl 

zesílit pouze některou frekvenci, housle mají ale poměrně velký tónový rozsah a připadá mi, že 

všechny tóny jsou zesíleny zhruba stejně. 

2. V popisu měření krevního tlaku je použit název stetoskop a fonendoskop pro tentýž přístroj. Je 

nějaký rozdíl mezi stetoskopem a fonendoskopem? 

 

 

 

 

 

Práci  

 doporučuji  

❑ nedoporučuji 

uznat jako diplomovou/bakalářskou. 

 

Navrhuji hodnocení stupněm: 

❑ výborně   ❑ velmi dobře   ❑ dobře   ❑ neprospěl/a 
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