
Zkouškové otázky pro navazující magisterské studium z předmětu 
• MGZT041 Základy zdravotnické techniky (prezenční studium)
• MDZT021 Základy zdravotnické techniky (kombinované studium)

1. Biosignál – definice, příklady, význam. 
2. EKG – princip, použití, záznam EKG křivky. 
3. EEG – princip, použití, záznam EEG křivky. 
4. Princip a význam kostní denzitometrie. 
5. Měření teploty. Termografie. 
6. Fyzikální princip ultrazvukového zobrazení, akustické parametry tkání, omezení. 
7. Ultrazvukové vyšetřovací metody – zobrazovací módy, Dopplerovské zobrazení. 
8. Princip endoskopie, příklady použití. 
9. Optický mikroskop. 
10. Princip rentgenového přístroje. Příklady použití, rizika. 
11. Princip počítačová tomografie (CT). Příklady použití, rizika. 
12. Radiometrické veličiny, dozimetrie. Hodnocení radiační zátěže. 
13. Vysvětlete pojmy nuklid a radionuklid. Příklad využití radionuklidů v medicíně. 
14. Princip gamma kamery, scintigrafie. 
15. Princip metod SPECT a PET. 
16. Princip nukleární magnetické rezonance (NMR), použití, kontraindikace. 
17. Vysvětlete pojem telemedicína. 
18. Nanotechnologie v medicíně. 
19. Princip a použití pulsní oxymetrie. 
20. Princip a použití nefelometrie a turbidimetrie. 
21. Princip a použití spektrofotometrie. 
22. Princip a použití průtokové cytometrie (flow cytometry). 
23. Princip a použití ozařování rentgenovým zářením. 
24. Princip a použití ozařování radionuklidy, teleradioterapie a brachyradioterapie. 
25. Popište princip a použití urychlovače částic. 
26. Leksellův gamma nůž, princip a příklad použití. 
27. Princip umělé plicní ventilace. 
28. Princip a možnosti implantovaného kardiostimulátoru. 
29. Kardioverze a defibrilace – technický a biofyzikální princip. 
30. Princip a použití terapeutické aplikace tepla. 
31. Princip a použití terapeutické aplikace chladu. 
32. Fyzikální princip hyperbarické oxygenoterapie. 
33. Princip intraaortální balónkové kontrapulsace (IABC) 
34. Fyzikální princip hemodialýzy. Uspořádání dialyzátoru. 
35. Princip a použití mimotělního krevního oběhu. 
36. Vysvětlete pojem dezinfekce, fyzikální, fyzikálně chemické a chemické metody. 
37. Vysvětlete pojem sterilizace, fyzikální a chemické metody. 
38. Princip a použití elektrokoagulace, elektrotomie a radiofrekvenční ablace. 
39. Princip kryochirurgie. 
40. Fyzikální podstata laseru, laserové záření. 
41. Uveďte příklad použití laseru v medicíně, vysvětlete princip této aplikace. 
42. Oční vady a jejich korekce. Arteficiální sítnice.
43. Poruchy slyšení a jejich korekce (vč. kochleárního implantátu). 
44. Fyzikální principy radiační ochrany. 
45. Princip ochrany ozařovaného pacienta před nežádoucím ozářením. 
46. Princip ochrany zdravotnického personálu před ionizujícím zářením. 
47. Litotripse extrakorporální rázovou vlnou
48. Jaderný odpad ve zdravotnictví. 
49. Fyzikální podstata sedimentace a centrifugace. 
50. Princip glukometru. 
51. Účinky elektrického proudu na organizmus, terapeutické využití. 
52. Podstata Holterovského monitorování. 
53. Asistivní technika.


