
Podpora Evropské komise při tvorbě této publikace nepředstavuje souhlas s obsahem, který odráží 
pouze názory autorů, a Komise nemůže být zodpovědná za jakékoliv využití informací obsažených v 
této publikaci. 

   

 

Př í přavný  kuřz z př í řodově da 
Lěkcě P4 – Ú vod do přaktický ch cvic ění  
v př í řodní ch vě da ch 

 



V této kapitole se dozvíte: 

 Informace o kvantitativním měření

 Mezinárodní soustavě jednotek

 Přibližných výpočtech

 Práci s proměnnými



 

 

 

 

 

Úvod do praktických cvičení 
 

 Praktické činnosti (práce v laboratoři, zpracování hodnot, výpočty) jsou nedílnou součástí 

studia přírodních věd. Během laboratorních prací mají studenti možnost měřit samostatně vybrané 

veličiny, řešit praktické úlohy. Učí se experimentálně zkoumat a analyzovat přírodní jevy. K tomu 

jsou potřeba základní dovednosti práce v laboratoři. 

 

Při samostatné laboratorní práci je hlouběji pochopen význam experimentu v přírodních vědách, 

student se naučí vyslovit pravdivý závěr, porovnat teorii a experiment, naučit se oddělit podstané od 

nepodstatného. 

  

Praktické činnosti v přírodních vědách můžeme rozdělit do dvou skupin: 

 

První skupina se skládá z prací, jejichž cílem je seznámit studenty s hlavními metodami přesného 

měření a získaného vyhodnocení výsledků. Část těchto prací obsahuje přímá měření, např. vážení, 

měření délky mikrometrem, měření úhlu goniometrem atd. Hlavní pozornost je v těchto pracích 

věnována získanému výpočtu nejistot výsledků. Nepřímá měření tvoří další část prací v této skupině. 

Měří se zde nikoli hledaná hodnota veličiny, ale ostatní veličiny, které s ní souvisejí podle určitých 

závislostí a zákonů. 

 

Hledaná hodnota veličiny se vypočítá ze vzorce pomocí hodnot přímých výsledků měření, např. 

zrychlení pohybu tělesa, koeficient teplotní rezistivity, předmětová vzdálenost objektivu, určení 

vlnové délky světla. Jelikož je v těchto pracích počet měření poměrně velký, věnuje se větší pozornost 

diskusi o získaných výsledcích než posouzení zkreslení. 

   

Druhou skupinu tvoří práce, jejichž účelem je podrobněji se seznámit s přírodním jevem nebo 

zákonem. Chceme-li  realizovat demonstrační experiment např. během přednášky,  obvykle k tomu 

není dostatek času, nebo nejsou experimentální možnosti. Ačkoli se během těchto prací provádějí také 

měření, nejsou tím nejdůležitějším cílem, důležitější je  zkoumání a porozumění samotnému jevu. 

Např. v laboratorní práci „Intenzita světla elektrické lampy a nastavení napájení“ je důležité 

prozkoumat, jak intenzita světla závisí na velikosti elektrického proudu a po stanovení těchto 

závislostí provést zobecnění o přenosu energie. V těchto pracích je věnována menší pozornost výpočtu 

nejistot měření  nebo jejích výpočet není vůbec vyžadován. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Kvantitativní měření 
 

Základní koncepty 

 

 Ve vědě, technice i každodenním životě objevujeme vlastnosti věcí kolem nás. Tyto vlastnosti 

odrážejí procesy interakce mezi tělesy  působící na lidské smysly. Pro popis těchto vlastnsotí jsou 

zavedeny fyzikální veličiny a jejich jednotky.   

 

Fyzikální veličina je – kvalitativně běžný, ale kvantitativně individuální prvek fyzického objektu. 

Fyzikální veličina obvykle definuje jeden z rysů látky. Práce například popisuje funkci interagujících 

těles, která na sebe přenáší určité množství energie; index lomu popisuje změnu rychlosti šíření světla 

při přechodu z jednoho prostředí do druhého a tak dále. 

 

Stejné vlastnosti různých materiálních objektů jsou definovány pomocí číselných hodnot. 

 

Podle jednotek měření a fyzikálního významu mohou být veličiny rozděleny do tří skupin: stejného 

druhu, stejného názvu a bezrozměrné. 

 

Fyzikální věličiny stejného druhu se liší číselnou hodnotou, nají stejnou jednotku (hmotnost fotonu 

a hmotnost Země, rychlost světla a rychlost zvuku atd). 

 

Veličiny stejného názvu mají stejnou měřicí jednotku, ale liší se významem (práce síly a moment 

síly, jas a osvětlení atd.).  

 

Bezrozměrové veličiny jsou takové, jejich číselná hodnota nezávisí na volbě vztažné soustavy (např. 

koeficient tření, relativní permitivita atd.).  

 

Lze vzájemně porovnávat pouze číselné hodnoty stejné velikosti. Tímto způsobem může mít 

kvalitativně stejné fyzické množství různé kvantitativní hodnoty. Například rychlost světla ve vakuu 

se přibližně rovná 300000 km/s, rychlost zvuku ve vzduchu – až 330 m/s. 

Pro posouzení množství pomocí různých testů je důležité provádět měření. 

  

Měření je tzv. kognitivní proces, během kterého je hodnota měřené fyzikální veličiny porovnána s 

její standardní hodnotou.  

    

 Na základě definice lze psát 

  

   A = n B,       

kde A – je měřená veličina, n – číselná hodnota měřené veličiny, B – jednotka. Toto je základní rovnice 

měření. 

 Fyzikální veličiny jsou označovány řeckými a latinskými písmeny abecedy. 

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Tabulka 1.  Řecká a latinská abeceda 

 

Řecká ABC  Latinská ABC 

A   alfa  A  a a 

B   beta  B  b bė 

   gama  C  c cė 

   delta  D  d dė 

   epsilon  E  e ė 

   dzeta  F  f ef 

   éta  G  g gė 

   teta  H  h ha 

   jota  I  i i 

     kapa  J  j jot 

   lambda  K  k ka 

   mí(miu)  L  l el 

   ný (niu)  M  m em 

   ksi  N  n en 

   omikron  O  o o 

   pí  P  p pė 

   ró  Q  q kū 

   sigma  R  r er 

   tau  S  s es 

   ipsilon  T  t tė 

   fí  U  u ū 

   chí  V  v vė 

   psí  W  w dabl-vė 

   omega  X  x  iksas 

   Y  y igrekas 

   Z  z zė 

 

 

Přímá a nepřímá měření 

 

 Metodou měření rozumíme způsob, jakým je možno měřit veličinu. Protože určitou veličinu 

lze často měřit různým způsobem, rozlišujeme různé měřicí metody pro měření jedné veličiny. Měřicí 

metoda záleží jednak na povaze samotné veličiny, dále na tom, jaké přístroje nebo zařízení máme k 

dispozici, a jaké máme nároky na přesnost. Metody lze kategorizovat podle různých kritérií. Podle 

způsobu určení měřené veličiny se měřicí metody dělí na:  

 

Přímé měřicí metody, kdy se výsledek měření získá odečtením údaje jediného přístroje, např. měření 

proudu pomocí ampérmetru. Nepřímé měřicí metody zahrnuje označení všech ostatních metod, kdy 

se výsledek měření získá výpočtem hodnoty funkce jedné nebo více proměnných. Hodnoty těchto 

proměnných se získají pomocí přímých měřicích metod. Příkladem je určení odporu z údaje voltmetru 

a ampérmetru pomocí Ohmova zákona.  

 



 

 

Metody absolutní a relativní  
 

Absolutní metoda je taková, která poskytuje hodnotu veličiny v definovaných jednotkách, např. délku 

v metrech, elektrické napětí ve voltech.  

 

Relativní metody jsou metody, které jsou založeny na porovnání hodnoty měřené veličiny s hodnotou 

stanovenou obvykle s vysokou přesností a tu označujeme jako etalon nebo normál veličiny. Jako 

srovnávací metodu lze uvést vážení na rovnoramenných vahách, kde etalonem jsou hmotnosti závaží 

(přesná závaží se pravidelně kontrolují). Dalším příkladem je můstková metoda pro stanovení 

elektrického odporu, při které je měřený odpor srovnáván s nastavitelnými odpory na přesné odporové 

dekádě. Další příklad – určení kinetické energie tělesa:  

  

 

𝐸𝑘 =  
𝑚𝑣2

2
,  

 

 

kdy měříme hmotnost tělesa a jeho rychlost.  

 Některé fyzikální veličiny mohou být určeny oběma způsoby. Například objem malého míče 

lze měřit přímo (ponořením do kádinky s vodou), nebo nepřímo na základě vzroce d3/ 6, pokud 

změřime jeho průměr d. 

Odvozené fyzikální veličiny jsou definovány na základě rovnic (vztahů), např.  

rychlost v = s/t 

práce W = F s 

moment setrvačnosti J = m r2 

 

 

Fyzikální veličiny 

Fyzikální veličina – je měřitelná vlastnost těles, tekutin, polí, dějů a stavů. Měřitelnost znamená 

porovnat měřenou veličinu s jinou veličinou téhož druhu, se zvolenou jednotkou. Mezi fyzikální 

veličiny patří například délka, teplota, elektrické napětí a další. Označení hodnoty fyzikální veličiny 

se skládá z číselné hodnoty a značky jednotky. 

Např. 

             20 V  – kde:    20  je číselná hodnota, 

                                       V  je jednotka veličiny. 

Fyzikální jednotky jsou běžně označovány zkratkovými značkami. Proto, aby vztahy mezi veličinami 

byly jednoduché a přehledné, byly stanoveny základní veličiny, jejichž jednotky byly zvoleny 

nezávisle na sobě. Tyto základní jednotky tvoří mezinárodní soustavu jednotek SI, ČSN 01 1300 z 

roku 1984. 

  



 

 

Mezinárodní soustava jednotek SI 

Ve fyzice a technických profesích se používá mezinárodní soustava SI, složená ze základních 

jednotkek SI a odvozených a doplňkových jednotek SI. Označení SI pochází z francouzkého 

výrazu Systéme International d´Unités = mezinárodní systém jednotek. 

 

V mezinárodní soustavě jednotek SI rozlišujeme tři kategorie: 

1) základní jednotky, 

2) doplňkové jednotky, 

3) odvozené jednotky. 

  

1) Základní jednotky soustavy SI 

Každá základní veličina má pouze jedinou hlavní jednotku. V mezinárodní soustavě jednotek SI je 

sedm základních jednotek v dohodnutém pořadí:  

Veličina    
  Značka 

veličiny  
  Jednotka   

 Značka 

jednotky  

Teplota             T   kelvin       K 

Látkové množství         n  mol     mol 

Délka                                     l  metr   m 

Hmotnost     m  kilogram      kg 

Čas  t  sekunda      s 

Elektrický proud     I  ampér      A 

Svítivost   I  kandela  cd 

  

Definice základních veličin: 

Metr - je délka dráhy, kterou proběhne světlo ve vakuu za dobu 1/299 792 458 sekundy. 

Kilogram - se rovná hmotnosti mezinárodního prototypu kilogramu. 

Sekunda - je doba trvání 9 192 631 770 period záření, které odpovídá přechodu mezi dvěma 

hladinami velmi jemné struktury základního stavu atomu celsia 133. 

Ampér - je stálý elektrický proud, který při průchodu dvěma přímými rovnoběžnými nekonečně 

dlouhými vodiči zanedbatelného kruhového průřezu umístěnými ve vakuu ve vzdálenosti 1 metru od 

sebe vyvolá mezi nimi sílu 210-7 newtonu na 1 metr délky vodičů. 

Kelvin - je 1/273,16 díl termodynamické teploty trojného bodu vody. 

Mol - je látkové množství soustavy, která obsahuje právě tolik elementárních jedinců (entit), kolik je 

atomů v 0,012 kilogramu uhlíku 12C. Při udávání látkového množství je třeba elementární jedince 

(entity) specifikovat. Mohou to být atomy, ionty, elektrony, jiné částice nebo blíže určená seskupení 

částic. 



 

 

Kandela - je svítivost zdroje, který v daném směru vysílá monochromatické záření s kmitočtem 

5401012  hertzů a jehož zářivost v tomto směru je 1/683 wattu na steradián. 

  

Praktická realizace jednotek 

Délka se realizuje pomocí několika doporučených vlnových délek záření laserů (čar atomu vodíku, 

molekuly jódu a dalších) a lamp (Kr, Hg, Cd). 

Hmotnost je dána porovnáním s prototypem z PtIr. 

Čas se realizuje pomocí frekvence atomových (cesiových) hodin. Mnoho těchto hodin se 

mezinárodně podílí na ustanovování časové stupnice TAI (z ní je pro praxi odvozen UTC). 

Elektrické veličiny jsou od nedávné doby doporučeny realizovat kvantovými etalony pomocí 

Josephsonova jevu (elektrické napětí) a Hallova jevu (elektrický odpor). 

Termodynamická teplota se realizuje pomocí mezinárodní stupnice ITC-90 (interpolace 

definovaných teplotních bodů v rozsahu od 0,65 K do nejvyšších teplot měřitelných optickými 

pyrometry). 

Látkové množství se realizuje pomocí poměru hmotností elementárních jedinců vůči atomu 12C. 

Fotometrickými veličinami (jakou je například svítivost) se zabývá la Commission internationale 

de l´eclairage (CIE). 

Pozor! Od roku 2019 platí nové definice základních jednotek –viz dále.  

2) Doplňkové jednotky soustavy SI 

– doplňují základní jednotky SI. 

radián          rad  - jednotka rovinného úhlu, 

steradián     sr    - jednotka prostorového úhlu. 

Radián - je úhel složený dvěma radiálními polopaprsky, které vytínají na kružnici oblouk stejné 

délky, jako má její poloměr. 

Steradián - je prostorový úhel s vrcholem ve středu kulové plochy, který na této ploše vytíná část s 

obsahem rovným druhé mocnině poloměru této kulové plochy. 

  

3) Odvozené jednotky soustavy SI 

– vytvářejí se kombinacemi základních jednotek a vyjadřují se pomocí základních jednotek nebo mají 

zvláštní název.  

  

Tabulka 2: Příklady odvozených jednotek a vyjádření pomocí základních jednotek: 

Elektrický náboj     As    coulomb   C 

Za sekundu     1/s      hertz     Hz 

Čtverečný metr      mm          -       m2 

Rychlost        ms-1         metr za sekundu  



 

 

Síla        mkgs-2     newton          N 

Tlak, mechanické napětí       m-1kgs-2         pascal    Pa 

Energie, práce, teplo    mkgs-2           joule    J 

Výkon        m2kgs-3      watt   W 

Elektrické napětí    m2kgs-3A-1     volt    V 

Elektrická kapacita    m-2kg-1s-4A2    farad      F 

Elektrický odpor     m2kgs-3A-2         ohm         Ω 

Elektrická vodivost      m-2kg-1s3A2          siemens      S 

Magnetický indukční tok   m2kgs-2A-1    weber     Wb 

Magnetická indukce    kgs-2A-1        tesla         T 

Indukčnost     m2kgs-2A-2    henry     H 

Světelný tok     cd      lumen     lm 

Osvětlení      m-2cdsr          lux   lx 

Aktivita             s-1        becquerel     Bq 

  

Násobky a díly jednotek 

Násobky a díly jednotek – se tvoří z hlavních nebo vedlejších jednotek násobením nebo dělením 

vhodnou mocninou deseti. Přednostně se tvoří podle třetí mocniny čísla deset. Název násobku nebo 

dílu jednotky se skládá z normalizované předpony a názvu jednotky. 

Předpona se spojuje s názvem v jedno slovo. Značka předpony se spojuje se značkou jednotky bez 

mezery. Při tvoření názvu násobku nebo dílu jednotky se používá pouze jedna předpona. 

Používané předpony jednotek 

E   exa řečtina (exa = šest)  1 000 000 000 000 000 000 = 1018 

P peta řečtina (pente = pět)        1 000 000 000 000 000 = 1015 

T  tera 
řečtina (teras = nebeské 

znamení) 
            1 000 000 000 000 = 1012 

G giga řečtina (gigas = obr)                    1 000 000 000 = 109 

M  mega    řečtina (megas = veliký)                         1 000 000 = 106  

k kilo  řečtina (chiliolo = tisíc)                                  1 000 = 103  

m mili   latina (mille = tisíc)                                 0,001 = 10-3 

μ mikro     řečtina (mikros = malý)                           0,000 001 = 10-6 

n nano   latina (nanus = trpaslík)                     0,000 000 001 = 10-9 

p piko   italština (piccolo = maličký)               0,000 000 000 001 = 10-12 

f   femto dánština (femten = patnáct)    
       0,000 000 000 000 001 = 10-

15  

a atto     dánština (atten = osmnáct)   
 0,000 000 000 000 000 001 = 10-

18   

  

 

 

 



 

 

Další předpony jednotek 

Kromě předpon s třetí mocninou je možné používat i předpony odstupňované po jednom dekadickém 

řádu. Tyto předpony se používají jen v případech, ve kterých se běžně užívaly před zavedením nové 

normy, tj. např. hektolitr - hl nebo centimetr - cm.                  

h hekto řečtina (hekaton = sto)    100 = 102  

da deka  řečtina (dekas = deset)  10 = 101 

d  deci  latina ( decem = deset)     0,1 = 10-1 

c centi    latina (centum = sto)    0,01 = 10-2     

  

Příklad použití násobků a dílů jednotek: 

0,000 06 A = 60 μA 

26 000 000 W = 26 MW 

Zápisy čísel s použitím mocnin 

Např. 

0,007 = 7 ·10-3 

12 000 = 12 ·103 

  

 

Tabulka 3. Odvozené jednotky SI 

 

Název Symbol 

  Označení 

Plocha S m2 

Objem V m3 

Rychlost  v m/s 

Zrychlení a m/s2 

Frekvence  Hz 

Úhlová frekvence  s-1 

Úhlová rychlost  rad/s 

Úhlové zrychlení  rad/s2 

Hustota  kg/m3 

Hybnost p kgm/s 

Síla F, P N 

Moment síly M Nm 

Tlak ,  Pa 

Práce, energie  A, E J 

Výkon P W 

Moment setrvačnosti I kgm2 

Povrchové napětí  N/m 

Moment hybnosti L kg m2/ s 



 

 

Akustický výkon P W 

Intenzita zvuku I W/ m2 

Akustický tlak p Pa 

Teplo Q J 

Měrné skupenské teplo c J/(kg K) 

Fúze, vypařování L, , q J /kg 

 

Koeficinet  K-1 

Hustota proudu j A/ m2 

Elektrický náboj  q C 

Hustota náboje  C/m3 

Povrchová hustota náboje  C/m2 

Elektrické napětí, elektrický potenciál, potenciálový rozdíl U, ,  V 

 

Intenzita elektrického pole E V/ m 

Kapacita C F 

Permitivita 0 F/ m 

Resistivita R, r  

Měrný odpor   m 

Elektrická vodivost  S 

Měrná vodivost  S/m 

Magnetický indukční tok  Wb 

Magnetická indukce B T 

Indukce L H 

Permeabilita 0 H/ m 

Elektromagnetická energie W J 

Okamžitý výkon P W 

Celkový výkon  U,P VA 

Světený tok  m 

Osvětlení E x 

Zářivost B nt 

Svítivost S m/ m2 

Optická mohutnost D D 

Pohlcená dávka  D Gy 

Absorbovaný dávkový výkon N Gy/ s 

Aktivita a Bq 

 

 

 

 

Povolené jednotky mimo soustavu SI 

Existuje ještě několik jednotek mimo soustavu SI, jejichž užívání je povoleno (v ČR jsou povoleny 

vyhláškou Ministerstva průmyslu a obchodu č. 264/2000 Sb.). Jedná se o zvláštní povolené názvy 

desetinných násobků a dílů jednotek SI. 

  



 

 

Veličina  -  jednotka  -  symbol  - převod 

 objem:  litr  - l  -  10-3    m3 

 hmotnost:   tuna  - t  - l000 kg 

 tlak: bar -  bar  - l00 000 Pa 

 čas:  minuta  -  min -  60 s 

 čas:  hodina -  h  - 3 600 s 

 čas: den -  den  - 86 400 s 

 rovinný úhel: stupeň (úhlový)  - p -  p/180 rad 

 rovinný úhel:  minuta  (úhlová) -  ' - p/10 800 

 rovinný úhe: vteřina -  ''  - p/648 000 

 

Opakování násobků a dílů jednotek 

 

 Společně se základní soustavou jednotek SI jsou používány násobky a díly jednotek, které 

získáme vynásobením 10n, kde  n je celé číslo. V některý případech je násobek  10n nahrazen speciální 

předponou. 

 

Tabulka 4. Násobky a díly jednotek 

 

Násobky Díly 

násobek označení předpona násobek označení předpona 

101 da deca 10-1 d deci 

102 h hecto 10-2 c centi 

103 k kilo 10-3 m mili 

106 M mega 10-6  micro 

109 G giga 10-9 n nano 

1012 T tera 10-12 p pico 

1015 P peta 10-15 f femto 

1018 E exa 10-18 a ato 

 

 Násobky a díly jednotek nejsou jednotkami SI. 

 Předpony  hekto, deka, deci, centi jsou používány jen pro vytvoření běžně používaných 

jednotek. Například hektar, decilitr, centimetr. 

 Nelze použít dvě předpony současně. Například 109 m =1 Gm, ale ne  109 m =106 103 m = 1 

Mkm. 

   

 

Za významnou historickou událost považuje Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR aktuální změnu 

definice jednotek soustavy SI. Konstatovali to jeho zástupci a zástupci Českého metrologického 

institutu, příspěvkové organizace MPO ČR, na 26. zasedání Generální konference pro váhy a míry ve 

Versailles. Zde byla schválena redefinice čtyř základních jednotek Mezinárodní soustavy jednotek 



 

 

(kilogram, ampér, kelvin a mol). Zároveň byly formulovány nové definice pro sekundu, metr a 

kandelu. Nově definované jednotky mezinárodní soustavy SI platí od 20. května 2019.  

 

Literatura: 

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_redefinition_of_the_SI_base_units 

https://www.bipm.org/utils/en/pdf/CIPM/CIPM2017-EN.pdf?page=23 

 

O jaké konstanty se jedná? 

 frekvence záření, které vzniká při přechodu atomu cesia-133 mezi dvěma hladinami velmi jemné 

struktury základního stavu ΔvCs, 

 rychlost světla ve vakuu c, 

 Planckova konstanta h, 

 elementární náboj e, 

 Boltzmannova konstanta k, 

 Avogadrova konstanta NA, 

 světelná účinnost monochromatického záření o frekvenci 540 THz Kcd. 

Původní i nově schválené definice jsou uvedeny v následující tabulce: 

Jednotka Stávající definice Navrhovaná definice 

Sekunda Sekunda je doba trvání 9 192 631 770 period záření 

odpovídajícího přechodu mezi dvěma hladinami velmi 

jemné struktury základního stavu atomu cesia 133. 

Sekunda, symbol s, je SI-jednotka času. Je 

definována fixováním číselné hodnoty cesiové 

frekvence ΔvCs, přechodové frekvence atomu 

cesia 133 v klidovém stavu při přechodu mezi 

dvěma hladinami velmi jemné struktury 

základního stavu, rovné 9 192 631 770, je-li 

vyjádřena v jednotce Hz, jež je rovna s-1. 

Metr Metr je vzdálenost, kterou urazí světlo ve vakuu za 

dobu 1/299 792 458 sekundy. 

Metr, symbol m, je SI-jednotka délky. Je definována 

fixováním číselné hodnoty rychlosti světla ve 

vakuu c rovné 299 792 458, je-li vyjádřena v jednotkách 

m·s-1, kde sekunda je definována ve smyslu ΔvCs. 

https://en.wikipedia.org/wiki/2019_redefinition_of_the_SI_base_units
https://www.bipm.org/utils/en/pdf/CIPM/CIPM2017-EN.pdf?page=23


 

 

Kilogram Kilogram je jednotka hmotnosti; je rovna hmotnosti 

mezinárodního prototypu kilogramu. 

Kilogram, symbol kg, je SI-jednotka hmotnosti. Je 

definována fixováním číselné hodnoty Planckovy 

konstanty h rovné 6,626 070 15 × 10-34, je-li vyjádřena 

v jednotkách J·s, což se rovná kg·m2·s-1, kde metr 

a sekunda jsou definovány ve smyslu c a ΔvCs. 

Ampér Ampér je stálý elektrický proud, který protéká dvěma 

rovnoběžnými nekonečně dlouhými vodiči 

o zanedbatelném průřezu umístěnými ve vakuu 1 m od 

sebe, jestliže mezi vodiči působí magnetická síla 

o velikosti 2×10-7 newtonu na jeden metr délky 

vodiče. 

Ampér, symbol A, je SI-jednotka elektrického proudu. Je 

definována fixováním číselné hodnoty elementárního 

náboje e rovné 1,602 176 634 × 10-19, je-li vyjádřena 

v jednotce C, což se rovná A·s, kde sekunda je 

definována ve smyslu ΔvCs. 

Kelvin Kelvin, jednotka termodynamické teploty, je rovna 

zlomku 1/273,16 termodynamické teploty trojného 

bodu vody. 

Kelvin, symbol K, je SI-jednotka termodynamické 

teploty. Je definována fixováním číselné hodnoty 

Boltzmannovy konstanty k rovné 1,380 649 × 10-23, je-li 

vyjádřena v jednotkách J·K-1, což se rovná kg·m2·s-2·K-1, 

kde kilogram, metr a sekunda jsou definovány ve 

smyslu h, c a ΔvCs. 

Mol Mol je látkové množství systému, který obsahuje 

stejný počet elementárních entit, kolik je atomů 

v 0,012 kg uhlíku 12C. 

Mol, symbol mol, je SI-jednotka látkového množství. 

Jeden mol obsahuje přesně 6,022 140 76 × 

1023 elementárních entit. Toto číslo je fixovaná číselná 

hodnota Avogadrovy konstanty, NA, je-li vyjádřena 

v jednotce mol-1 a je nazývána Avogadrovo číslo. 

Látkové množství, symbol n, systému je mírou počtu 

specifikovaných elementárních entit. Elementární entitou 

může být atom, molekula, iont, elektron nebo jakákoliv 

jiná částice či specifikovaná skupina částic. 

Kandela Kandela je svítivost zdroje, který vydává 

monochromatické záření o frekvenci 540×1012 Hz, 

jehož intenzita v daném směru je 1/683 wattů na 

steradián. 

Kandela, symbol cd, je SI-jednotka svítivosti v daném 

směru. Je definována fixováním číselné hodnoty světelné 

účinnosti monochromatického záření o frekvenci 540 × 

1012 Hz, Kcd, rovné 683, je-li vyjádřena v jednotkách 

lm·W-1, což se rovná cd·sr·W-1 nebo cd·sr·kg-1·m-2·s3, kde 

kilogram, metr a sekunda jsou definovány ve 

smyslu h, c a ΔvCs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Přibližné výpočty  
 

 Poskytnout přesnější výpočet a výsledek, než umožňuje typ úkolu, je nesmyslné. 

 

Při řešení různých úloh jsou číselné hodnoty studovaných veličin většinou jen přibližné. Mnoho z 

konstant jsou také hodnoty přibližné, zaokrouhlené. Například, běžně používaná hodnota gravitačního 

zrychlení 9,81 ms-2 , poměr obvodu kruhu k jeho průměru – 3,14, hmotnost elektronu 9,1110-31 kg. 

Pokud bychom počítali přesně, hodnoty těchto veličin by byly g = 9,80665 ms-2,  = 3,1416, me= 

9,10610-31kg. I tyto hodnoty jsou přibližné.  Proto je potřeba při výpočtech pracovat s takovými 

hodnotami veličin, které odpovídají požadované přesnosti. 

 Při přibližných výpočtech zápis hodnoty 15,8 je odlišný od hodnoty 15,80. Zápis 15,8 

znamená, že význam mají pouze celočíslené hodnoty a desetinná část čísla, skutečná hodnota má 

odchylku od 15,75 do 15,84. Zápis 15,80 znamená, že význam má celočíselná hodnota, desetiny a 

setiny, tj. reálná hodnota se může měnit v intervalu od  15,795 do 15,804. 

  

Platné číslice jsou všechny číslice kromě nul na prvních pozicích. Např. v čísle 0,0708 jsou tři platné 

číslice. První dvě nuly vlevo nejsou signifikantní, nula mezi 7  a 8 signifikantní je. V čísle 6100 jsou 

čtyři platné číslice. Zápis 6,1103 znamená, že jsou zde dvě platné číslice (šest a jedna). Nuly zapsané 

na koci celého čísla namísto neznámých desetin a vyjadřující pouze číselnou řadu, nejsou platné  

(signifikantní). V tomto případě je lépe využít zápisu 10x a nepsat nuly.  

 

Například, pokud je hodnota veličiny 4200100, potom toto číslo by mělo být zapsáno následujícím 

způsobem: 42 102 nebo 4,2 103. Tento zápis zdůrazňuje, že číslo má dvě platné cifry. 

 

 

Pravidla pro zaokrouhlování čísel 

 

 Při zaokrouhlování zůstanou pouze významné cifry, všechny ostatní budou zrušeny.  

 

První pravidlo: 

 Zaokrouhlení vynecháním cifer, pokud je první vynechaná cifra menší než 5.  

Například:   73,42  73 

                         806,03  806   

                         442  440 

 

Druhé pravidlo: 

 Je-li první vynechaná cifra větší než 5, potom poslední číslice je zvětšena o 1. Poslední číslice 

je zvětšena také v případě, pokud je poslední cifra rovna 5 a je následována jednou nebo více číslicemi, 

které nejsou rovny nule.  

 Například: 35,852  35,85 

   35,852  35,9 

   35,852  36 

 

Třetí pravidlo: 

 Pokud je vynechaná číslice rovna 5 a po ní nenásledují platné cifry, je zaokrouhlena na celá 

čísla, tj. poslední číslice zůstane nezměněna, pokud je sudá a je zvětšena o 1, pokud je lichá. 

Například:                   0,435  0,44 



 

 

   0,465  0,46 

  

Pokud zaokrouhlujeme mnohokrát tímto způsobem, čísla, která zvětšujeme se vyskytnou stejně často 

jako čísla, která zmenšujeme.  

 

 

Čtvrté pravidlo: 

 Pokud při zaokrouhlování má být vynecháno více číslic, potom zaokrouhlení neprobíhá 

postupně, ale v jednom kroku. V opačném případě by zaokrouhlení bylo chybné.  

 Například:  

   Číslo 565,46 je třeba zaokrouhlit na tři platné cifry: 

   správně:  565,46  565 

   chybně: 

                                       první krok 565,46  565,5 

                                       druhý krok 565,5  566 

 

 

Pravidla pro zakokrouhování při počítání s matematickými výrazy 

 

 Pokud počítáme s čísly, která obsahují různý počet platných cifer, je třeba je zaokrouhlit podle 

nejméně přesného čísla. Využíváme pravidel 1- 4 z předchozího odstavce. 

 

Například:  

    
   23 2 0 442 7 247 18364

2 412

23 2 0 44 7 25 184

2 41
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. 

  Při sčítání nebo odečítání přibližných čísel zbývá ve výsledku za desetinnou čárkou tolik 

cifer, kolik jich je v  součtu s nejmenším desetinným číslem. 

 

Například:  

    23,2 + 0,442 + 7,247  23,2 + 0,44 + 7,25  30,89  30,9. 

 

  Při násobení a dělení je ponecháno tolik platných cifer, kolik jich je v činiteli s nejmenším 

počtem platných cifer 

 

Například:  

   30,9  1,8364  30,9 1,84 = 56,856  56,9. 

   56,9  2,412  56,9  2,41 = 23,609  23,6. 

 V případě násobení a dělení využíváme ještě jedno pravidlo: 

 

  Pokud jeden z činitelů začíná jedničkou a druhý má menší počet platných cifer, ale jiné 

číslice, pak ve výsledku ponecháme o jednu číslici více, než byla v čísle s nejmenším počtem platných 

cifer. 

 

Například: 

   13,27  0,84  13,3  0,84  11,2 (ale ne 11). 

 

 



 

 

  Při umocňování je ve výsledku tolik číslic, kolik je jich v základu čísla.  

 

Například: 

   (11,38)2 = 129,5044  129,5; 

   2163  101105 . 

 

  Při počítání s odmocninami je ve výsledku tolik cifer, kolik je jich pod odmocninou. 

 

Například: 

 

                                   √5,12= 1,724  1,72. 

 

  Při počítání s logaritmy  ponecháme původní počet cifer. 

 

Například: 

   lg 77,23  2,8878  2,888. 

 

  Při provádění mezivýpočtů je potřeba ponechat jednu číslici navíc, než je uvedeno v 

pravidlech matematického zaokrouhlování. Tato rezervní číslice je ve výsledku zrušena. 

 

Například:  
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Nejistoty měření 

 
Hodnota x fyzikální veličiny zjištěná měřenim (tj. u skalární veličiny její velikost, u vektorové 

veličiny také její směr anebo velikost jejích složek) se vždy o něco liší od její skutečné hodnoty x0 

(kterou bohužel neznáme). Rozdíl hodnoty naměřené a skutečné se nazývá skutečná chyba ε (také se 

označuje jako absolutní chyba měřeni): 

 

ε = x − x0 . 

 

Tato chyba má jednotku měřené veličiny. Vedle toho se zavádí relativní chyba vztahem 

 

δ = (ε /x0 ) · 100% = (x − x0 /x0) · 100% = (x/x0 – 1) · 100%. 

 

Chyba měření může být zřejmě kladná nebo záporná (a tudíž teoreticky i nulová). 

Pokud bychom chybu měřeni přesně znali, mohli bychom určit skutečnou hodnotu měřené veličiny; 

to však z principu není možné. Proto se budeme snažit určit alespoň nejpravděpodobnějši hodnotu 

měřené veličiny a jeji pravděpodobnou chybu. 

 

Podle příčin vzniku dělíme chyby na soustavné a náhodné. 

 

a) Soustavné chyby (nebo též systematické chyby) ovlivňují výsledek měření zcela určitým 

způsobem, s jistou pravidelností. Systematičnost této chyby se projevuje tím, že měřené hodnoty 

veličiny jsou buď trvale větší, nebo menší, než je hodnota skutečná. Tyto odchylky lze přitom určit 

(odhadnout), a tak vliv soustavných chyb v podstatě vyloučit. Soustavné chyby mohou mít původ v 

použité metodě, v přístrojích anebo i v pozorovateli. Někdy k měření použijeme metodu 

vypracovanou na základě zjednodušujících předpokladů. Použijeme-li např. k měření tíhového 

zrychlení kyvadlo, zpravidla při řešení pohybové rovnice nahradíme sinϕ ≈ ϕ, což lze provést jen pro 

ϕ → 0. Při nenulové amplitudě ϕ0 bude doba kyvu poněkud delší (pro ϕ0 = 5◦ asi o 0,1%). Nebo při 

vážení na vzduchu vzniká soustavná chyba v důsledku různého vztlaku, má-li předmět jinou hustotu 

než závaží. Chybu lze opět korigovat. 

 

Zdrojem soustavných chyb bývají i měřicí přístroje a měřicí etalony. Lze je vyloučit cejchováním 

anebo užitím korekčních křivek přístrojů nebo tabulek. Konečně i pozorovatel může svými osobními 

vlastnostmi (nedokonalostmi) vnášet do měření soustavnou chybu, např. jistou dobou opožděné 

reakce na vnější podněty při změnách veličin (např. opožděné spuštění stopek). 

 

Kromě uvedených zdrojů soustavných chyb je dobré si uvědomit, že i samotný proces měření pomocí 

reálných přístrojů může ovlivňovat měřenou veličinu. Např. čelisti posuvného měřítka poněkud 

deformují měřený předmět (např. drát), teploměr má nenulovou tepelnou kapacitu, ampérmetr 

nenulový odpor, voltmetr konečný odpor, atd. Fakt, že proces měření ovlivňuje měřenou veličinu je 

naprosto stěžejní pro kvantověmechanické měření. 

 

Vliv soustavných chyb na výsledek měření se se zvětšujícím se počtem opakovaných měření 

nezmenšuje. Pokud však známe zdroje těchto chyb, můžeme provést jejich korekci a výrazně omezit 

jejich vliv na výsledek měření. 

 

b) Nahodné chyby se vyznačují tím, že působením velmi rozmanitých přesně nedefinovatelných 

vlivů se hodnoty určité veličiny, naměřené přibližně za stejných podmínek měřeni, poněkud liši. Může 



 

 

tu působit např. náhodná změna polohy oka, určitá malá změna teploty, tlaku. Nedodržení určitého 

tlaku měřicího šroubu u mikrometru (tento vliv se omezuje montáží kluzné spojky s „řehtačkou“, která 

zabezpečí přibližně stejný tlak). Také zde může působit nedokonalost předpokládaných tvarů při 

výrobě (např. průměr drátu musíme měřit v různých místech). 

Měření fyzikálních veličin představuje v důsledku působení náhodných chyb statistický proces s 

náhodnou proměnnou. Pravděpodobnou hodnotu měřené fyzikální veličiny a její chyby tak lze určit 

statistickými metodami. Vliv náhodných chyb na výsledek měření klesá s počtem opakovaných 

měření. 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Vliv přesnosti odečtu na stupnici v závislosti na poloze oka 

 

  

 

 

Při měření délky jsme získali výsledek 

 = (2,000  0,001) m. 

 V tomto případě je chyba 1 mm uspokojivá, ale pokud jsme naměřili průměr koule 3 mm se 

stejnou chybou, potom výsledek je neuspokojivý. Absolutní chyba, jak vyplývá z tohoto příkladu, 

nepopisuje kvalitu měření s dostatečnou přesností. Relativní chyba definuje přesnost měření, ukazuje, 

která část měřené veličiny přispívá největší absolutní chybou.    

 

V uvedeném příkladě, v prvním případě měření délky je relativní chyba 

1 = 0,001: 2 100% = 0,05%, 

ve druhém případě 

2 = 1: 3  100% = 33%,  

 

Přitom byla absolutní chyba  v obou případech stejná. 

 

 

Chyba přímých měření 

 

 

Odchylka měřené hodnoty od správné hodnoty věličiny 

 x = x - x0.    

 Toto je absolutní chyba. 

 Pokud neznáme správnou (skutečnou) hodnotu  x0, neznáme ani nejistotu měření x, ale 

můžeme určit přibližnou hodnotu. Nejistoty jsou odhadovány dvěma způsoby: zjištěním největší 

absolutní hodnoty, pro kterou platí 

   

 

 
 

A 

B 

C 

 



 

 

x x,    

nebo hodnoty xp a pravděpodobnosti P, kdy 

    x xp .                  

  

Veličina P je tzv. pravděpodobnost spolehlivosti a xp –interval spolehlivosti. 

 

 V tomto případě je hodnota měřené veličiny  X zapsána pomocí intervalu spolehlivosti: 

X = x  xp  P. 

    

V tomto případě jsou pro fyzikální měření v platnosti dva požadavky: 

1) zjištění intervalu  xp, ve kterém se nachází správná hodnota, měřené veličiny 

2) zjištění intervalu spolehlivosti, tj. hodnoty pravděpodobnosti P, že správná hodnota měřené 

veličiny je v tomto intervalu. 

  

Relativní nejistota 

 =
 x

x0


    

vyjadřuje chybu měření  pomocí měření podílu měřené veličiny a správné hodnoty, popř. se udává v 

procentech. 

 

Zařízení pro přímá měření je charakterizováno redukovanou chybou , která vyjadřuje největší 

naměřenou chybu x (obvykle hodnota 1 pro přístroje) 

Pro horní mez měření jednotlivých částí:  

 = x / Nm .       

Redukovaná chyba vyjádřená v procentech, je tzv. vysoká přesnost. Tzn. přesnost 0,5 znamená, že 

pohybuje-li se ukazatel přístroje v celém rozsahu stupnice, je relativní chyba měření 0,5%. 

  

Jiným ukazatelem kvality je citlivost S, podíl změny indikace měřicího systému a odpovídající změny 

hodnoty veličiny (zjednodušeně jde o převodní vztah vyjádřený citlivostním koeficientem) 

S = N / y ,      

kde  y – změna měřené veličiny, N – změna indikace měřicího systému. 

  

 Převrácená hodnota citlivosti je stupnice hodnot položek přístroje. Ukazuje, jak se změní 

hodnota měřené veličiny, když se ukazatel přístroje posune o jednu položku.  

y0 = 
1

𝑆
=

∆𝑦

𝑁
  

 

Chyby nepřímých měření 

 

 Fyzikální veličinu nelze vždy měřit přímo. Chyba nepřímo měřené veličiny z závisí na chybách 

přímo měřených veličin a, b...  

  z= f (a,b, ...) .     

Jak přímo měřené veličiny ovlivní výslednou chybu veličiny z závisí na typu funkční závislosti.  

 

Například ve vztahu pro výpočet objemu válce V= R2H veličina  R  je ve druhé mocnině,  H má 

mocninu jedna, potom jestliže měříme se stejnou přesností, vliv chyby určení veličiny H bude menší 

než vliv chyby určení R při určení chyby V.  

 



 

 

Absolutní chyby nepřímých měření obdržíme následovně:  

 

  daná funkční závilost je zderivována z = f(a,b, ... ) 

  znak derivace je zaměněn znakem chyby ; 

  části  a, b, ...  jsou odpovídajícím způsobem sjednoceny a jejich absolutní chyby jsou zapsány. 

  

     z
  f(a, b,  ...)

 a
  a  +  

  f(a,  b,  ...)

  b
  b  +  ...  .max 








 

Příklady 1: 

 

 1. V = a  b  c;    

    dV = (b c)da + (ac)db + (ab)dc; 

    V = b ca + a cb +a bc. 

 

 2. V = R2 H;   

    dV = 2R H  dR + R2 dH; 

    V = 2R H  R + R2 H. 

 

  

Příklad 2: 

1.   𝑄 =  
𝑈2

𝑅
𝑡 

    ln Q = 2ln U + ln t - ln R; 

     
∆𝑄

𝑄
= 2

∆𝑈

𝑈 
+

∆𝑅

𝑅
+

∆𝑡

𝑡
 

   2. g =  
4 

T

2

2

 l
; 

    ln g = ln 4 + 2 ln  + ln  - 2 ln T; 

    
   g

g
 =  2  +

 
 + 2

 T

T








 . 

     
  

Tabulka 6. Chyby nepřímých měření (funkce jedné proměnné) 

 

No Funkce Absolutní chyba Relativní chyba 
 

1. 

nA nA A

A
 

 

2. 

An nAn-1A n A

A


 

 

3. 
An  

1
1

n
 A An

 - 1










   

1

n
 

A

A


 

4. sin A (cos A) A (ctg A) A 

5. cos A (sin A) A (tg A) A 



 

 

 

6. 

tg A A

cos A2
 

2A

sin 2A
 

 

7. 

ctg A A

sin A2
 

2A

sin 2A
 

 

8. 

ln A A

A
 

A

A ln A
 

9. eA eAA A 

 

 

 

 

 

 

Tabulka 7. Chyby nepřímých měření. Funkce více proměnných. 

 

  Chyba Střední kvadratická chyba 

No Funkce  

Absolutní 

 

Relativvní 

 

Absolutní 

 

Relativvní 

1. A  B A + B  A +  B

A  B
  A B    A B

2 

A  B

2 


 

2. A  B AB+BA  A

A
 +

B

B
 A B2

B
2

A
2    A B

A B









 











2 2

 

3. A/B A B +  B A

B2

 
 
 A

A
 +  

B

B
 

A
2

2

2

4 B
2

B

A

B
    A B

A B









 















2
2

 

 

 

4. 

 

 

AnBm.

.....Ck 

  

 

        - 
n

A

A
m

B

B

k
C

C

 



 



. . .

 

 

 

          - 
n

A
m

B

k
C

2 A 2 B

2 C

 


























 












2
2

2

...
 

 

 

 

 

Veličina, jejíž číselnou hodnotu je možno libovolně volit, se nazývá nezávisle 

proměnná (argument). Proměnná, která nabývá určitých číselných hodnot nezávisle na argumentu, se 

nazývá závisle proměnná - funkce. 

 

Proměnná veličina y se nazývá funkcí nezávisle proměnné veličiny x, jestliže každé hodnotě veličiny 

x odpovídá jedna určitá veličina y. 

V přírodních vědách a v technice se často setkáváme s případy, kdy závislost mezi funkcí a 

argumentem není určena vzorcem, ale pokusem. Pak vyjadřujeme vztah mezi funkcí a argumentem 



 

 

užitím tabulky, ale někdy se snažíme sestavit vzorec, vyjadřující funkční závislost přibližně pomocí 

tzv. empirického vzorce. 

Místo empirického vzorce je někdy vhodnější vyjádřit funkční závislost v přibližném grafu. 

 

 

Identifikace proměnných 

 
Proměnná je jakýkoli faktor, který může ovlivnit chování experimentálního nastavení. Faktorem, 

který je během šetření měněn, je nezávislá proměnná. Faktor, který závisí na proměnné, je závislá 

proměnná.  

 

 

 

 
Obr. 13. Graf závislosti FG na L se spojnicí trendu. 

kgraf = 49,6 Nm-1 

 

 

Přímkový graf ukazuje, jak se závisle proměnná mění vzhledem ke změně nezávisle proměnné.  

 

Postup konstrukce grafu na základě tabulky naměřených hodnot: 

1. Identifikujte závisle a nezávisle proměnnou.  

2. Stanovte rozsah hodnot nezávisle proměnné, který má být zobrazen.  

3. Stanovte, zda je počátek grafu (0,0) vhodný. 

4. Vhodně zvolte měřítko na osách s vyznačením hodnot fyzikálních veličin. 

5. Vyneste naměřené hodnoty do grafu. 

6. Proložte vhodnou křivku naměřenými body (nespojujte jednotlivé body rovnými čarami). 

7. Pojmenujte graf. 

 



 

 

 

Úloha 1: 

 

Hmotnosti určitého objemu nugetů z čistého zlata jsou uvedeny v tabulce : 

Tabulka  

 

Objem (cm3) Hmotnost (g) 

1.0 19.4 

2.0 38.6 

3.0 58.1 

4.0 77.4 

5.0 96.5 

 

a) Vyneste hodnoty z tabulky do grafu a proložte danými body vhodou křivku. 

b) Popište výslednou křivku. 

c) Na základě grafu rozhodněte, o jaký typ závislosti mezi hmotností a objemem se jedná?r 

volume? 

d) Jaká je směrnice křivky? Uveďte odpovídající jednotky. 

e) Zapište rovnici vyjadřující funkci závislosti hmotnosti na objemu. 

f) Napište slovní vysvětlení významu směrnice křivky.  

 

 

Úloha 2: 

 

Vyhledejte vynesené body grafu a jejich chybové intervaly. Sledujte, jak se mění tvar proložené 

křivky při hledání optimálního průběhu (lineární, kvadratická, kubická). Koeficient ch-kvadrát 

statistiky lze použít pro stanovení nejvhodnějšího průběhu. Popř. lze proložení křivky realizovat 

manuálně.  

 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/curve-fitting 

 

 

https://phet.colorado.edu/en/simulation/curve-fitting


 

 

 
 

 

Chybový interval – odkazuje na nejistotu dané hodnoty v grafu funkce (poloviční délka úsečky 

odpovídá velikosti standardní odchylky).  

 

Řešení úlohy  1. 

 

a)  

b) přímka, c) závislost je lineární, d) směrnice  
∆𝑦

∆𝑥
=  

96.5  g−19.4 g

5.0 cm3−1.0 cm3= 19 g/cm3, e) m = (19 g/cm3) V, 

f) hmotnost každého centimetru krychlového čistého zlata je 19 g. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Grafy pohybu 

 

Dráha – délka trajektorie (lze řešit i ve vícerozměrném prostoru). 

Vektor – označuje veličinu, která má velikost a směr 

Časový interval – je skalár (číslo) 

Velikost – míra velikosti (pokud zakreslujeme vektory, velikost vektoru je úměrná jeho délce) 

Posunutí – změna polohy, je to vektorová veličina, má směr 

Pohyb může být popsán použitím tabulky hodnot, grafem, pohybových diagramem.  
 

 

 
 

https://www.benesovka.cz/sites/default/files/7_F_3-9_Pohyb%20telesa_3.pdf 

 

Obr. 14. Graf závilosti rychlosti na čase 

 

 Je-li přímka vodorovná, rychlost je konstantní (zrychlení je nulové) 

 Pokud je přímka směřuje směrem nahoru, objekt zrychluje 

 Pokud přímka směřuje dolů, objekt zpomaluje (rychlost se zmenšuje, záporné zrychlení) 

Vzdálenost uraženou objektem můžeme zjistit pomocí plochy pod grafem. 



 

 

 

Obr. 15. Vzdálenost odečtěná z grafu (Engineeringtoolbox com) 

 

 

Obr. 16. Práce s grafem 

Uražená vzdálenost – lze ji vyčíst z grafu na základě výpočtu plochy jednotlivých částí. Platí pro 

jakýkoliv druh pohybu.  

Výška obdélníku odpovídá průměrné rychlosti.  



 

 

 

Výpočet: ∆𝑥 = 𝑣𝑎 ∙ 𝑡 =  
𝑣+ 𝑣𝑜

2
t 

𝑣 =  𝑣0 + 𝑎𝑡 

∆𝑥 =  𝑣0 ∙ 𝑡 + 
1

2
𝑎𝑡 

 

Zrychlení objektu je dáno gradientem odečteným z grafu. 

 zrychlení (m/s2) = změna rychlosti (m/s) : čas (s) 

 

 Gradient přímky je úměrný zrychlení – čím strmější je přímka, tím rychlejší je změna v rychlosti 

 Rovná čára znamená konstantní rychlost 

 Plocha pod křivkou udává dráhu uraženou objektem 

 Přímky se záporným sklonem mají záporný gradient – lze říci, že objekt má záporné zrychlení (= 

zpomalení – nepoužívá se) 

 Pokud se mění gradient, musí se měnit zrychlení objektu: 

o Přímka s konstantním gradientem představuje konstantní zrychlení (přímočarý 

pohyb) 

o Zakřivená čára představuje měnící se zrychlení  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Příklad: Nalezení zrychlení z grafu rychlosti 

 

 

 

 

 
 

Literatura: 

https://sciencing.com/analyze-graphs-8482849.html 

 

geo gebra : https://www.geogebra.org/m/jsvPpNxT 

 

Úkol:  

https://phet.colorado.edu/sims/cheerpj/moving-man/latest/moving-man.html?simulation=moving-

man 
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