
Otázky pro Radiologickou fyziku I, platné od prosince r. 2018 
(u všech otázek, kde to připadá v úvahu, doporučujeme diskutovat související otázky 

bezpečnosti pacientů i zdravotnického personálu!) 
 
Část 1. – Teoretické fyzikální otázky 

1. Popište historické modely atomu (Pudinkový, Rutherfordův, Bohrův a kvantový). 
2. Popište elektronovou stavbu atomu a vysvětlete jednotlivá kvantová čísla. 
3. Charakteristika jádra (nuklidy, vazebná energie…) 
4. Vysvětlete uspořádání periodické tabulky prvků. Proč neroste počet neutronů a protonů ve stejné 

míře? 
5. Popište rozdíly mezi ideální a reálnou kapalinou a plynem. Co je to krystalická a amorfní látka? 
6. Na základě vnitřní energie charakterizujte jednotlivá skupenství. Popište 4 základní 

termodynamické děje. 
7. Základní dělení subatomárních částic a jejich charakteristika. 
8. Popište 4 základní interakce (silové působení), porovnejte jejich sílu při různých interakčních 

vzdálenostech. 
9. Popište základní myšlenky speciální teorie relativity (STR) a demonstrujte je na nárůstu hmotnosti 

a dilataci času. 
10. Vysvětlete pojem vlnově-částicový dualismus a demonstrujte jej na dvouštěrbinovém 

experimentu. 
11. Jaké zákony zachování fyzikálních veličin znáte? Kdy platí a kdy přestávají platit? Charakterizujte je. 
12. Slovně i matematicky popište Comptonův rozptyl. 
13. Vysvětlete principy fotoelektrických dějů a jejich využití. 
14. Popište základní druhy radioaktivní přeměny (rozpadu). 
15. Slovně i výpočtem ukažte, proč je alfa-částicí právě jádro 4He. 
16. Vysvětlete pojem "Tunelový jev" neboli "Kvantové tunelování". Demonstrujte jej na přeměně 

protonu na neutron v jádru atomu. 
17. Matematicky i slovně popište zákon radioaktivní přeměny. 
18. Jaké typy poločasu rozpadu znáte? Charakterizujte je. 
19. Jak vznikají a co jsou Augerovy elektrony. 
20. Charakterizujte základní principy kvantové fyziky. Demonstrujte je na Sternově-Gerlachově 

experimentu. 
21. Podrobně popište princip rentgenky, vznik a rozdíly mezi charakteristickým a brzdným RTG 

zářením. 
22. Popište vznik a využití gama a pozitronového záření. 
23. Charakterizujte útlum záření, význam koeficientu útlumu a odvoďte polo-tloušťku. 
24. Důkladně popište 4 základní interakce fotonového záření s hmotou. 
25. Diskutujte účinky a rozdíly přímo a nepřímo ionizujícího záření. 
26. Popište radiologické veličiny a jednotky (gray, sievert…) 

 
Část 2. – Otázky související s přístroji 
 

27. Popište v souvislosti s MRI momenty hybnosti (magnetický, vnitřní, jaderný) a gyromagnetický 
poměr. 

28. Popište zdroje magnetického pole u MRI. Co je to magnetizace a Larmorova precese? 
29. Popište, co jsou to relaxační časy v MRI. 
30. Diskutujte možné kontraindikace MRI, CT, klasického RTG. 
31. Charakterizujte radiofrekvenční (RF) pulzy. Diskutujte štěpení energetických hladin jader v silném 

magnetickém poli. 
32. Porovnejte MRI a CT obraz. Charakterizujte různé kontrasty u MRI. 
33. Popište, jak detekujeme signál u MRI a k čemu využijeme Fourierovu transformaci. 
34. Důkladně popište poziční kódování MRI signálu. 
35. Diskutujte výhody a nevýhody klasického RTG, proč bylo třeba vyvinout CT a srovnejte je. 
36. Popište absorpci a absorpční koeficient u CT a k čemu využijeme Radonovu transformaci. 



37. Definujte slovně i matematicky CT číslo. Popište jeho stupnici. 
38. Popište vývoj CT skenerů a rozdíly mezi nimi. 
39. Charakterizujte mechanické vlnění. Popište šíření příčné a podélné. 
40. Popište slovně i matematicky postupnou vlnu a její vlastnosti. 
41. Diskutujte skládání a interferenci vlnění a Huygensův princip. 
42. Popište odraz, lom a ohyb vlnění. 
43. Popište rychlost šíření lnění v prostředí a vlnovou rovnici. 
44. Charakterizujte akustickou energii, výkon a intenzitu. 
45. Popište akustickou impedanci. 
46. Diskutujte koeficient odrazivosti a propustnosti ultrazvukového vlnění. 
47. Charakterizujte hladinu akustické intenzity a sluchové pole. 
48. Popište absorpci zvuku a ultrazvuku. 
49. Vysvětlete Dopplerův jev a Dopplerovu rovnici. 


