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Vnímání zvuku, 
hlasitost

Předmět: Fyzika
Ročník: 8. ročník
Tematický okruh: Zvuk, elektrostatika
Anotace:

1. lidské ucho
2. hladina intenzity zvuku
3. směrové slyšení a stereofonie
4. hlásná trouba
5. sluchadlo
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VNÍMÁNÍ ZVUKU, HLASITOST 

• zvukem se přenáší energie ze zdroje do 
okolí

• o hlasitosti zvuku rozhoduje výkon, který 
dopadá na plochu 1 m2
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Lidské ucho

• ušní boltec 
• zvukovod 
• ušní bubínek (malá blána - rozkmitá se)
• kladívko + kovadlinka + třmínek 

(nejmenší kosti v těle - přenos kmitů 
do vnitřního ucha) 

• hlemýžď 
• nervové impulzy do mozku
• ve vnitřním uchu je centrum rovnováhy
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Lidské ucho
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Hladina intenzity zvuku 

• vyjadřuje, kolikrát je vnímaný zvuk silnější 
než práh slyšitelnosti

• jednotka je bel
• používá se decibel (dB)
• práh slyšitelnosti je 0 dB (práh slyšení pro 

tón o kmitočtu 1000 Hz)
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tikot hodinek 10 dB
šepot 30 dB
hlasitý hovor (1 m) 50 dB
televize 50 dB
hlasitá hudba 80 dB
sbíječka 100 dB
diskotéka 110 db
letecký motor 120 dB
práh bolesti 130 dB 

(odpovídá výkon 10 W)
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• hladina intenzity klesá se vzdáleností od 
zdroje

• přístroj k měření hluku: hlukoměr

• člověk má směrové slyšení (máme 2 uši)

• stereofonie - reprodukce zvuku ze 2 
reproduktorů
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• dlouhodobý pobyt v hluku může trvale 
poškodit sluch

• ochrana: sluchové chrániče či přilby, 
protihlukové stěny
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pozor na poslech 
ve sluchátkách !!!
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Hlásná trouba

• tvar komolého kuželu
• zvyšuje dosah lidského hlasu
• soustředí zvuk do 1 místa a směru
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Sluchadlo 

• dříve mechanické naslouchátko (jako malá 
hlásná trouba)

• dnes elektronické zařízení s malým 
mikrofonem, zesilovačem a reproduktorem
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Citace:

RAUNER, Karel , et al. Fyzika 8: učebnice pro základní školy a víceletá 
gymnázia. Plzeň : Nakladatelství Fraus, 2006. 136 s.

Lidské ucho
Http://humanbody.blog.cz/. Blog.cz [online]. 2011 [cit. 20111229]. Dostupné z: 
http://nd01.jxs.cz/378/674/7d7c6c5d28_43809625_o2.jpg 

Hlásná trouba
Http://www.imramovskymarine.cz/cs/katalog/darkovepredmety/ostatni/hlasnatrouba/. 
Imramovskymarine.cz [online]. 2011 [cit. 20111229]. Dostupné z: http://www.imramovsky
marine.cz/jpg/jpg106/10618/n2141_520x418.jpg 

Sluchadlo
Http://www.lorm.cz/download/HMN/obsahCD/kompenzacnipomucky.html. Lorm.cz [online]. 
2011 [cit. 20111229]. Dostupné z: 
http://www.lorm.cz/download/HMN/obsahCD/img/kompenzacnipomucky/sluchadla.png

Ostatní materiály byly vytvořeny v programu 
Smart Notebook verze 10.8.364.0 z roku 2011
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Metodický list

Téma: Vnímání zvuku, hlasitost

Autor: ing. Veronika Šolcová
Předmět: fyzika
Ročník: 8. ročník
Učebnice: Fyzika 8 učebnice pro základní školy a víceletá gymnázie, Doc. Dr. Ing. Karel Rauner, 
Nakladatelství Fraus

Metody výuky: výklad, procvičování

Formy výuky: frontální výuka

Pomůcky: hlásná trouba z papíru

Poznámky:
list č.3 až č.12  výklad
list č.13  test k prověření znalostí, žáci rozřazují pojmy
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