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1.1 Obsah, metody a význam fyziky 

Fyzika je jedna z mnoha přírodních věd. Její název je odvozen z řeckého 
FYSIS = příroda 

 
Fyzika – byly původně nauka o celé přírodě. Postupně se od ní odpojovala 

biologie, chemie, matematika, medicína a podobně. 
Obsah –  Fyzika je to přírodní věda, která zkoumá nejobecnější zákonitosti 

jevů přírody, stavbu a vlastnosti hmoty a zákony jejího pohybu. 
 
Základním pojmem ze kterého celá fyzika vychází je Hmota. 
HMOTA   –  Látka (pevná, kapalná, plynná, částice, molekuly, atomy….) 

–  Fyzikální pole  (gravitační, elektrické, magnetické) 
 
Jakými metodami dochází fyzika k novým poznatkům 
METODY  –  Pozorování jevů za přirozených podmínek. 

–  Experimenty (pokusy) – sledování jevu za laboratorních 
podmínek. Například vyvoláme uměle nějaký jev a měníme 
jeho podmínky. Pak sledujeme jejich vliv na průběh jevu. 

–  Vytváření hypotéz – Hypotézou rozumíme vědecky 
zdůvodněnou představu o průběhu a příčinách zkoumaného 
jevu. Pravdivost hypotézy  vždy ověřujeme. 

 
Podle metod se fyzika dále dělí na: 
PODLE METOD – Fyzika teoretická (vychází z hypotéz a teorií) 

– Fyzika experimentální (vyvozuje nové poznatky na 
základě pokusů a pozorování) 

 
Fyziku dále dělíme podle povahy pozorovaných jevů na: 
PODLE JEVŮ – Mechanika    – Kvantová fyzika 
   – Molekulovoá fyzika  – Atomová fyzika 
   – Termodynamika   – Jaderná fyzika 
   – Elektřina a magnetismus  – Optika 
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1.2 Fyzikální veličiny a jejich jednotky 

Již víme, že fyzika se zabývá studiem hmotných objektů. Fyzikální vlastnosti, 
stavy nebo změny, které je možno změřit, charakterizujeme fyzikálními 
veličinami. 
 

 
Obrázek 1 - Měření délky měřidlem se stupnicí a) v cm  b) v mm 

 
Pro označování fyzikálních veličin používáme smluvené značky.  

Měřit fyzikální veličinu znamená určit její hodnotu.  

Hodnotu fyzikální veličiny určujeme tak, že ji porovnáváme s určitou 
předem smluvenou hodnotou veličiny téhož druhu, kterou volíme za měřící 
jednotku. (Např. porovnávání na miskových vahách se zavážím o hm. 1 kg. 
Nebo látka v galanterii….) 

Číselná hodnota veličiny udává, kolikrát je hodnota měřené veličiny 
větší, než zvolená měřící jednotka. 

Hodnota fyzikální veličiny je určena číselnou hodnotou a příslušnou 
měřící jednotkou. Hodnota fyzikální veličiny = číselná hodnota ∙ jednotka 

Každé fyzikální veličině přiřazujeme značku (symbol), kterou obecně 
označujeme písmenem X. Označíme – li její číselnou hodnotu {X} a měřící 
jednotku [X], platí pro hodnotu fyzikální veličiny X: 

   XXX   

Číselná hodnota {X} označuje vždy kvantitu, měřící jednotka [X] druh 
fyzikální veličiny.  

 
Příklad: 
Je – li objem V = 25 cm3, pak {V} = 25, [X] = cm3 

Je – li rychlost v = 12 m.s-1, pak {v} = 12, [v] = m.s-1 
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1.3 Soustavy fyzikálních veličin a jednotek 

Mezinárodní soustavu jednotek  tvoří sedm základních jednotek, 
odvozené jednotky, násobky a díly jednotek. 

Základní veličina Značka Základní jednotka Značka
Délka l metr m
Hmotnost m kilogram kg
Čas t sekunda s
Elektrický proud I ampér A
Termodynamická teplota T kelvin K
Látkové možství n mol mol
Svítivost I kandela cd  

Tabulka 1 - Základní jednotky Mezinárodní soustavy jednotek 

 
Odvozené jednotky se odvozují od základních jednotek pomocí 

definičních vztahů odpovídajících fyzikálních veličin. Například rychlost 
rovnoměrného pohybu definujeme vztahem     

t
sv         1 sm

s
mv   

Od roku 1980 k nim řadíme: 
Radián (rad)  – jako jednotku rovinného úhlu 
Steradián (sr)  – jako jednotku prostorového úhlu 
Násobky a díly jednotek se tvoří ze základních a odvozených jednotek 

pomocí mocnin o základu 10. Např. 1km = 103 m (s tím souvisejí předpony) 
 
Předpona Tera- Giga- Mega- Kilo Deci Centi Mili- Mikro- Nano- Piko-
Značka T G M K d c m  n p
Mocnina 10 12 10 9 10 6 10 3 10. -1 10. -2 10. -3 10. -6 10. -9 10. -12

 Tabulka 2-Předpony pro tvoření násobků a dílů jednotek 

Důležité převodní vztahy: 
1 ar = 100 m2

1 ha = 100 ar = 10 000 m2

1 km2 = 100 ha = 10 000 ha = 1 000 000 m2

1 hl = 100 l = 0,1 m3

1 dl = 0,1 l
1 cl = 0,01 l
1 ml = 0,001 l  
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Název Značka
exa E 10 18

peta P 10 15

tera T 10 12

giga G 10 9

mega M 10 6

kilo K 10 3

mili m 10. -3

mikro  10. -6

nano n 10. -9

piko p 10. -12

femto f 10. -15

atto a 10. -18

0,000 000 000 001
0,000 000 000 000 001

0,000 000 000 000 000 001

Znamená násobek

1 000
0,001

0,000 001
0,000 000 001

1 000 000 000 000 000
1 000 000 000 000

1 000 000 000
1 000 000

Normalizovaná
předpona

1 000 000 000 000 000 000

 
Tabulka 3- Tabulka předpon a jejich mocnin 

 
Příklady: 
 
7200  mm = 7,2  m 
0,22  km = 220   m 
25,2  cm2 = 0,00252 m2  
130,5  dm2 = 13050000 mm2 
0,1  ha = 100 000 dm2 
3128 mm2 = 0,003128 m2 
10,5 km2 = 1050  ha 
5,02 m2 = 5020000 mm2 
2m2 15 cm2 = 200,15 dm2 
5500 cm3 = 0,0055 m3 
14,78 m3 = 14780 l 

242 m3 5 dm3 = 2420,05 hl 
21 dm3 4 cm3 = 21, 004  l 
9 kg 753mg = 9,000753 kg 
10800 kg = 10 800 000 g 
3200kg 500g = 3,205 t 
8900  kg m-3 = 8,9  g.cm-3 

1h 10 min = 4200  s 
12 min 20 s = 740   s 
135 min =2,25  h 
2h 48  min = 2,8   h 
216  min = 3,6  h 
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1.4 Skalární a vektorové fyzikální veličiny 

Všeobecně se fyzikální veličiny dělí do dvou skupin: 
 
Skalární  – Jsou zcela určeny jen číselnou hodnotou a měřící jednotkou 

(např. hmotnost, objem, teplota) 
 

Vektorové  – K jejich úplnému určení je třeba znát nejen číselnou 
 hodnotu a měřící jednotku, ale jejich směr  
 (např. síla, rychlost, zrychlení) 

 

Značí se např. avF 
,,  a v knize bývají obvykle označovány F, v, a 

 
Graficky zobrazujeme vektorové veličiny pomocí orientované úsečky, 
jejíž délka nám znázorňuje velikost vektoru a její orientace směr vektoru. 
 

 
Obrázek 2 - Vektorová veličina síla o velikosti 3 N 
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1.4.1 Násobení vektorů reálným číslem 

Při násobení vektoru reálným číslem k  dostáváme opět vektor, který je  
k – násobkem původního vektoru. 
 

 
NF 3

NNFkF 6321  NNFkF 6322 

2k NF 3 2k

 
Obrázek 3 - Násobeni vektoru skalárem 

 
 

1.4.2 Dělení vektorů reálným číslem 

Podobné je to u dělení reálným číslem 0k . Jestliže dělíme vektor síly F 

číslem k, dostaneme vektor 
k
FF


1 , který má pro kladné k stejný směr jako 

vektor F  a pro záporné k směr opačný. Velikost výsledného vektoru pak je: 

k
FF 1   nebo  

k
FF 1   
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1.4.3 Sčítání vektorů 

Sčítat můžeme jen fyzikální veličiny stejného druhu. Například dvě síly. 
Nikoliv sílu a rychlost. 

 
Pokud leží oba vektory na téže přímce je sčítání mnohem jednodušší. 

 
Obrázek 4 - Výslednice sil stejného a opačného směru 

 
 
V případě, že jsou vektory na sebe navzájem kolmé, můžeme využít 

následujícího vztahu: 
 

2
2

2
1 FFF 

 
Obrázek 5 - Výslednice dvou navzájem kolmých sil 

 
 
Pokud mají směr různý pak výslednice sil F je dána vektorovým součtem 

obou sil tedy F = F1 + F2. Výslednici sestrojíme jako úhlopříčku vektorového 
rovnoběžníku, jehož strany jsou síly F1 a F2. V tomto případě také mluvíme o 
skládání sil. 
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Obrázek 6 - Sestrojení výslednice sil pomocí vektorového rovnoběžníku 

 
Nebo lze k sestrojení výslednice také použít jiný způsob: 

 
Obrázek 7 - Jiný způsob sestrojení výslednice sil 

1.4.4 Odčítání vektorů 

Při odčítání vektorů zavádíme pojem opačný vektor. K danému vektoru 
F1 dostaneme opačný vektor, vynásobíme – li ho číslem k = -1. Opačný vektor 
k vektoru F1 je tedy vektor F2= - F1, který má stejnou velikost, ale opačný směr. 

Máme li vektor F2 odečíst od vektoru F1, postupujeme tak, že vektor F2 
sečteme s opačným vektorem k vektoru F1. Pro výsledný vektor pak platí: 

 1212 FFFFF




 
Obrázek 8 - Vektorový rozdíl dvou vektorů 
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1.4.5 Rozklad vektorů 

Při rozkladu hledáme takové dva vektory jejichž následným součtem 
dostaneme zpět daný vektor. 

Opět využijeme vektorového rovnoběžníku pomocí kterého zjistíme 
koncové body hledaných vektorů. 

 
Obrázek 9 - Rozkládání vektorů do dvou směrů 

 

Příklad: 
Je dána síla F o velikosti F = 12N. Určete velikosti sil F1 = kF a    F2 = F/k,  kde  
k = 3 
 
Příklad: 
V určitém bodě tělesa působí současně dvě síly o velikostech F1 = 15 N a F2 = 20 N. 

Určete velikost jejich výslednice, jsou – li síly:  
A) Stejného směru 
B) Opačného směru 
 

Příklad: 
Dvě navzájem kolmé síly působící v jednom bodě mají velikost F1 = 4,5 N a F2 = 6 N. 

Určete velikost jejich výslednice  A) Graficky   
B) Výpočtem 
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