
Optika

Dobrý den,

posílám další látku k zapsání do sešitů – optiku.

Pročtěte si prezentaci, červeně označený text zapište jako 

poznámky a prohlédněte si videa, která jsou v prezentaci 

uvedena jako odkazy. 



Zrcadla a čočky

díky zákonům odrazu a lomu fungují zrcadla, která mění směr 
chodu paprsků odrazem a čočky, které mění směr chodu 
paprsků lomem

 ·zrcadel a čoček se užívá v různých optických soustavách

 ·zrcadla mohou být vypuklá nebo dutá a čočky spojné nebo 
rozptylné

 ·jak zrcadla, tak čočky vytvářejí obraz – zdroji světla říkáme 
předmět

 ·nejjednodušší optická soustava je rovinné zrcadlo

 ·



 Spojky a rozptylky



Stavba oka



Oční vady 

 Krátkozrakost způsobuje špatné vidění do dálky.

 Rozptylky (obraz před sítnicí)



Dalekozrakost představuje zhoršené vidění na krátké vzdálenosti, 

přičemž v nízkém věku se tato vada nemusí nijak projevit. Zrak se při 

pohledu na blízko zpravidla značně zhorší okolo čtyřicítky.

Spojky ( oraz za sítnicí)



 https://www.youtube.com/watch?v=i7U-KnlMrX0 – výročí Otto W.

 https://www.youtube.com/watch?v=9EhOOvCxWmc – čočky

 https://www.youtube.com/watch?v=EXAmd5vI67E -

https://www.youtube.com/watch?v=i7U-KnlMrX0
https://www.youtube.com/watch?v=9EhOOvCxWmc
https://www.youtube.com/watch?v=EXAmd5vI67E


Zrcadla 

 Rovinné zrcadlo

Odražené světlo rovinného zrcadla tvoří rozbíhavý svazek. Paprsky 

jakoby vycházejí z jednoho bodu [P‘] nacházejícího se za zrcadlem. 

Tento bod nazýváme zdánlivý obraz svítícího bodu

Obraz v rovinném zrcadle je zdánlivý, stejně velký jako vzor a je 

stranově převrácený.



Kulová zrcadla

 Pomocí kulových zrcadel získáváme obraz zmenšený nebo zvětšený

 Duté kulové zrcadlo

 světlo odráží vnitřní povrch

 paprsky se odrážejí do jednoho bodu F (ohnisko)

 f = ohnisková vzdálenost; f = r / 2

 Vlastnosti obrazu, který vzniká v dutém zrcadle, závisí na vzdálenosti 

předmětu od zrcadla.



 Vypuklé kulové zrcadlo

 světlo odráží vnější povrch

 rovnoběžný světelný svazek se po odrazu rozbíhá

 Ve vypuklém kulovém zrcadle vzniká zdánlivý, přímý zmenšený 

obraz.



Příklady použití zrcadel v běžném životě

 Zpětná zrcátka u dopravních prostředků (umožňují řidiči vidět vozidlo jedoucí za 
ním).

 Větší zrcadla na dopravních křižovatkách (u nepřehledných nebo 
nebezpečných křižovatek).

 Zrcadla slouží jako součást bezpečnostních systémů (kamera sleduje současně 
více než jeden směr pohledu).

 Zrcadla se používají i v mnoha optických přístrojích nebo ve velkých optických 
přístrojích (hvězdářské dalekohledy, fotoaparáty – zrcadlovky, ponorkové 
periskopy).

 Zrcadlo se používá ke kontrole částí lidského těla, které není snadné běžně 
pozorovat (například obličej, krk, zuby…). 

 Slouží nám k činnostem jako je holení, stříhání vlasů apod..

 Zrcadla slouží i jako zdroj zábavy (posílání „slunečních prasátek“, v zrcadlových 
bludištích a zábavných parcích – návštěvníci se baví pohledem na svůj 
zdeformovaný obraz ve speciálním skreslujícím zrcadle).

 Speciální zrcadla jsou různě deformována, buď dutě nebo konvexně.

 Zrcadlový labyrint najdeme u nás například na pražském Petříně.



 https://www.youtube.com/watch?v=cUto0jQJBW0

https://www.youtube.com/watch?v=cUto0jQJBW0

