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2.1 Vnitřní energie, práce a teplo 

Podle zákona zachování energie, který známe z mechaniky, je součet 
kinetické a potenciální energie izolované soustavy stálý. Padá-li např. pružný 
míček volným pádem z určité výšky na vodorovnou podložku, mění se jeho 
potenciální energie  Ep v energii kinetickou Ek tak, že v každém okamžiku je 
součet těchto energií E = Ep +  Ek  stálý. 

Všichni víme, že míček již po prvním odrazu od podložky vystoupí do 
menší výšky a po několika odrazech se zastaví. Proč k tomu došlo? Platí zákon 
zachování energie? K zatím známým formám energie je třeba přidat ještě další a 
to vnitřní energii soustavy – na tu má vliv částicová stavba tělesa.   

 

2.1.1 Celková energie soustavy  

Celkovou energii tvoří : 

 

 kinetická energie Ek jejího pohybu jako celku (posuvný pohyb, 
otáčivý pohyb, kmitání…) 

 potenciální energie Ep, ta vyplývá ze vzájemného silového působení 
těles 

 vnitřní energie U 

 

 E = Ep +  Ek + U  =  E' + U 

 

E' = Ep +  Ek  ….. celková mechanická energie soustavy 
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2.2 Vnitřní energie tělesa 

Každé těleso má energii, která souvisí s jeho vnitřní čističovou strukturou 
– to je vnitřní energie tělesa – tu tvoří: 

 

 celková kinetická energie Uk  tepelného pohybu částic 

 celková potenciální energie Up částic, vyplývá z jejich vzájemného 
působení 

 

Vnitřní energie tělesa U (soustavy je součet celkové kinetické energie 
neuspořádaně se pohybujících částic tělesa (atomů, molekul, iontů) a celkové 
potenciální energie vzájemné polohy těchto částic. 

2.2.1 Změna vnitřní energie 

Děje, při nichž se mění vnitřní energie tělesa lze rozdělit do tří skupin: 

 

 děj, při němž se mění vnitřní energie konáním práce. 

 děj, při němž změna vnitřní energie nastává tepelnou výměnou. 

 děj, kdy dochází současně ke konání práce a k tepelné výměně. 
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2.3 Změna vnitřní energie konáním práce                                                                                                                                                                                                            

Víme, že při tření dvou těles se zvětšuje jejich teplota. Změna stavu tělesa 
při tření je způsobena tím, že částice při srážkách mezi sebou si předávají                   
energii – tím se těleso zahřívá. Další příklad  – máme stlačenou pružinu – ta má 
potenciální energii, jejím uvolněním pružina tuto energii ztratí, ale                
současné dojde k stlačení objemu plynu v trubici a protože částice plynu budou 
blíž u sebe – jejich srážky budou častější, dojde k zvýšení vnitřní energie plynu 
v trubici a to se projeví zvýšením teploty plynu v trubici.   

 

UE p 

 
Obr. 1 - Změna vnitřní energie při stlačení plynu v tepelně izolované nádobě 

 

UEK 

 
Obr. 2 - Změna vnitřní energie při zastavení tělesa ppůsobením stálé třecí síly 

 

Vnitřní energii tělesa lze měnit dějem, který nazýváme konání práce. 
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Při dějích probíhajících v izolované soustavě těles zůstává součet 
kinetické, potenciální a vnitřní energie těles konstantní. 

 

Použití: - vnitřní energie těles se zvyšuje např. při obrábění kovů, při 
stlačování plynu kompresorem  apod. Změny vnitřní energie plynu nebo páry se 
dají využít ke konání mechanické práce (tepelné motory). 
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2.4 Změna vnitřní energie tepelnou výměnou 

Na ploše dvou dotýkajících se těles dochází k vzájemným srážkám částic 
obou těles. Částice s větší kinetickou energií předávají část své energie částicím 
s menší kinetickou energií. Má-li toto předávání energie za následek změnu 
vnitřní energie u některého z těles – pak říkáme, že mezi tělesy probíhá tepelná 
výměna. K tepelné výměně může docházet, když se tělesa vzájemně nedotýkají 
– tedy tepelným zářením.Obě tělesa jsou při tom vzájemně v klidu – tedy 
nedochází k změně vnitřní energie konáním práce. 

 

Na obrázku je studené těleso vloženo do teplé vody, probíhá tepelná 
výměna mezi tělesy až dojde k vyrovnání teplot – nastane rovnovážný stav – 
tělesa se nepohybují, takže nejde o konání práce.  

 

 
Obr. 3 - Tepelná výměna mezi kapalinou a tělesem    

a.) Stav po ponoření studenějšího tělesa do teplejší kapaliny   

b.) Rovnovážný stav po vyrovnání teplot 

 

Příklady – ohřívání pokrmu na sporáku, ochlazování potravin 
v chladničce, tání ledu v tekutině, tavení kovů v pecích… 
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Děj, při němž neuspořádaně se pohybující částice teplejšího tělesa 
narážejí na částice dotýkajícího se studenějšího tělesa a předávají jim část své 
energie, nazýváme teplená výměna. 

 

Odevzdá-li teplejší těleso studenějšímu tělesu tepelnou výměnou energii, 
říkáme, že teplejší těleso odevzdalo studenějšímu tělesu teplo. Přijme-li 
studenější těleso od teplejšího tělesa tepelnou výměnou energii, říkáme, že 
studenější těleso přijalo od teplejšího tělesa teplo. 

 

Teplo Q je určeno energií, kterou při tepelné výměně odevzdá teplejší 
těleso studenějšímu. Jednotkou tepla je joule (J). 

 

Shrnutí – změna vnitřní energie ∆U  nastává: 

 konáním práce W, přičemž ∆U = W  

 tepelnou výměnou a je rovna předanému nebo přijatému teplu, tedy 
∆U = Q 
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2.5 Měrná tepelná kapacita 

Jestliže těleso přijme (odevzdá) teplo Q tepelnou výměnou, vzroste 
(klesne) jeho vnitřní energie o hodnotu ∆U. Nenastane-li současně změna 
skupenství látky, zvýší se (klesne teplota tělesa o ∆t (případně ∆T). Pak můžeme 
definovat tyto vztahy: 

 

 Tepelná kapacita   
T

QQC






t

   

 Měrná tepelná kapacita   
Tm

Q
tm

Qc






..

 

 Molární tepelná kapacita 
Tn

Q
tn

Qcm 





.
 

 

Jednotkou tepelné kapacity [C] = J.K-1 

Jednotkou měrné tepelné kapacity [c] = J.kg-1. K-1 

Jednotkou molární tepelné kapacity [cm] = J.mol-1. K-1     

 

Tepelná kapacita charakterizuje těleso, měrná teplená kapacita je látková 
konstanta, která má pro různé látky různou hodnotu.  Například pro vodu je  
c = 4,2 kJ.kg-1. K-1. To znamená, že voda o hmotnosti 1 kg zvýší svou teplotu o 
1 °C (o 1 K), přijme teplo 4,2 kJ. 

Měrná tepelná kapacita závisí na teplotě, při různých teplotách se její 
hodnota mění. Zpravidla se udává v tabulkách pro 20 °C. 

Z definice měrné tepelné kapacity látky vyplývá vztah pro výpočet tepla 
Q, které přijme (vydá) těleso z dané látky, má-li hmotnost m a jeho teplota se 
změní o ∆t (případně ∆T). 

 

Q = c.m. ∆t ,       Q = c.m. ∆T 

Teplo, které přijme chemicky stejnorodé těleso, je přímo úměrné 
hmotnosti tělesa a přírůstku teploty. 
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2.6 Kalorimetr, kalorimetrická rovnice 

K experimentálnímu určení tepla Q, tepelné kapacity C, respekt. Měrné 
tepelné kapacity c slouží kalorimetr. 

Směšovací kalorimetr je tepelně izolovaná nádoba s míchačkou a 
teploměrem, která je naplněna kapalinou (např. vodou). 

 

 
Obr. 4 - Směšovací kalorimetr 

 

 

Do směšovacího kalorimetru s kapalinou vložme těleso, jehož teplota je 
větší než teplota této kapaliny. Předpokládejme, že látka, z níž je těleso 
zhotoveno, nereaguje chemicky s kapalinou a že při tepelné výměně mezi 
kapalinou a tělesem nenastává změna skupenství. Hmotnost teplejšího tělesa 
označme m1, jeho počáteční teplotu t1 a měrnou tepelnou kapacitu látky, z níž je 
těleso zhotoveno, c1. Kapalina nechť má hmotnost m2, počáteční teplotu  
t2 ( t2 < t1), a měrnou tepelnou kapacitu c2. Tepelná výměna bude probíhat  
tak dlouho, až nastane rovnovážný stav, přičemž se teploty tělesa  
a kapaliny vyrovnají na výslednou teplotu t ( t2 < t <  t1). 
Je-li CK tepelná kapacita kalorimetru (s příslušenstvím) můžeme vyjádřit: 
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 Q1 = c1.m1. (t1 – t), teplo, které odevzdá těleso 

 Q2 = c2.m2. (t – t2), teplo, které přijme kapalina 

 QK = CK. (t – t2), teplo, které přijme soustava kalorimetru 

 

Pak platí tzv. kalorimetrická rovnice: 

c1.m1. (t1 – t) = c2.m2. (t – t2) + CK. (t – t2) 

 

 
Obr. 5 - Vytvoření rovnovážného stavu v tepelně izolované nádobě 

Na obrázku je znázorněno: 

a.) stav po ponoření teplejšího tělesa do studenější kapaliny 

b.) Rovnovážný stav po vyrovnání teplot 

 

Kalorimetrická rovnice vyjadřuje energetickou bilanci při teplené výměně 
mezi tělesy v kalorimetru. Můžeme z ní vypočítat např. měrnou tepelnou 
kapacitu c1 látky, známe-li měrnou tepelnou kapacitu c2 druhé látky a změříme-
li ostatní veličiny. Neuvažujeme-li tepelnou kapacitu kalorimetru 
s příslušenstvím, má kalorimetrická rovnice zjednodušený tvar: 

 

c1.m1. (t1 – t) = c2.m2. (t – t2) 
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Příklad 

V kalorimetru, jehož teplená kapacita je 0,10 kJ.K-1, je voda o hmotnosti 
0,47 kg a teplotě 14 °C .Vložíme-li do kalorimetru mosazné těleso o hmotnosti  
0,40 kg ohřáté na teplotu 100 °C , ustálí se v kalorimetru teplota 20 °C .Určete 
měrnou tepelnou kapacitu mosazi. 

Řešení 

C = 0,10 kJ.K-1 = 100  J.K-1, m1 = 0,40 kg, t1 = 100 °C, 
 m2 = 0,47 kg, t2 = 14 °C , c = 4180 J.kg-1.K-1 , t = 20 °C, c1= ? 
___________________________________________________________ 

Poněvadž tepl, které po ponoření do vody odevzdá zahřáté mosazné těleso 
se rovná teplu, které přijme voda a kalorimetr, lze kalorimetrickou rovnici 
napsat ve tvaru: 

c1.m1. (t1 – t) = c2.m2. (t – t2) + CK. (t – t2) 

Z této rovnice po úpravě dostáváme: 
  

 ttm
ttCmcc K





11

222
1  

Číselně: 
   

 
1111

1 ..39,0..387
2010040,0

142010047,04180  



 KkgkJKkgJc  

Měrná tepelná kapacita mosazi je přibližně 0,39 k J.kg-1.K-1. 
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2.7 První termodynamický zákon 

Zatím jsme probrali samostatně jevy, kdy těleso přijímá nebo odevzdává 
energii buď konáním práce nebo tepelnou výměnou. Ve skutečnosti dochází 
k oběma těmto dějům současně. 

Např. jestliže plyn v nádobě stlačujeme pístem a současně zahříváme, 
přijímá plyn energii současně dvěma různými způsoby – jak konáním práce tak 
tepelnou výměnou. 

 
Obr. 6 - Změna vnitřní energie plynu konáním práce a tepelnou výměnou 

 

Plyn v nádobě stlačujeme pístem (konáme na soustavě práci) a současně 
zahříváme plamenem (probíhá tudíž tepelná výměna). Pro oba současně 
probíhající děje platí zákon zachování energie, který v tomto a podobných 
případech nazýváme první termodynamický zákon: QWU   

Změna vnitřní energie soustavy ∆U je rovna součtu práce W 
vykonané okolními tělesy působícími na soustavu silami a tepla Q 
odevzdaného okolními tělesy soustavě. Matematicky vyjádříme rovnicí 
takto:          ∆U = W + Q……..toto je první termodynamický zákon. 
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Daná soustava může od okolních těles energii buď přijímat nebo ji může 
odevzdávat.  

 Jestliže soustava přijímá energii považujeme práci W a teplo Q za 
kladné veličiny. 

 Jestliže soustava odevzdává energii, považujeme práci W a teplo Q 
za záporné veličiny. 

 

 
Obr. 7 - První zákon termodynamiky 

Tepelnou výměnou a konáním práce může daná soustava buď přijímat 
energii od okolních těles, anebo energii okolním tělesům odevzdávat.  

V prvním případě (obr. a.) ) považujeme práci vykonanou okolními tělesy 
působícími na soustavu a teplo přijaté soustavou za kladné veličiny neboli 

0,0  QW . 

Ve druhém případě (obr. b.) ) považujeme práci vykonanou okolními 
tělesy a teplo odevzdané okolním tělesům za záporné veličiny – neboli 

0,0  QW  

 

Můžou nastat dva zvláštní případy: 
1. Je-li Q = 0, dostaneme z prvního termodynamického zákona 

rovnost ∆U = W, tedy při ději, kdy se energie mění jen konáním 
práce je děj, při kterém neprobíhá tepelná výměna mezi soustavou a 
okolím – děj se nazývá adiabatický děj. 

2. Je-li W = 0, vyplývá z prvního termodynamického zákona rovnost 
∆U = Q, při ději, kdy se mění vnitřní energie soustavy jen tepelnou 
výměnou, se změna vnitřní energie soustavy rovná teplu, které 
soustava přijala nebo odevzdala. 

Upravíme-li vztah ∆U = W + Q na tvar Q = ∆U – W , označíme-li 
veličinu W jako W´, což je práce vykonaná soustavou na okolních tělesech, 
dostaneme první termodynamický zákon ve tvaru: Q = ∆U + W´ 
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Teplo dodané soustavě je rovno součtu změny vnitřní energie 
soustavy a práce, kterou soustava vykonala. 

Jestliže se soustava při zkoumaném ději dostane do původního stavu, 
proběhne se soustavou kruhový děj (bude vysvětlen v následující kapitole), pak 
platí ∆U = 0 a z prvního termodynamického zákona vyplývá Q = W´. Práce 
vykonaná soustavou nemůže být větší než dodané teplo, nezměnila-li se vnitřní 
energie soustavy. Jinak řečeno taky – Nelze sestrojit perpetum mobile 
prvního druhu. 
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2.8 Přenos vnitřní energie 

Přenos vnitřní energie z míst s vyšší teplotou do míst s nižší teplotou se 
může uskutečnit tepelnou výměnou vedením nebo tepelnou výměnou 
zářením, pokud vnitřní energii přenáší tekutina, pak hovoříme o přenosu 
vnitřní energie prouděním. 

 

2.8.1 Tepelná výměna vedením 

Zahříváme-li jeden konec tyče např. plamenem, pozorujeme, že se 
postupně zvyšuje teplota i druhého konce tyče. Uvnitř tělesa probíhá tepelná 
výměna – tento způsob tepelné výměny nazýváme tepelná výměna vedením. 

Různé látky mají různou tepelnou vodivost. Největší tepelnou vodivost 
mají kovy. Dobré tepelné vodivosti kovů se využívá v technice (elektrický vařič, 
páječka, parní kotel, atd.). Velmi špatným vodičem je voda – např. na jedné 
straně kádinky ji můžeme přivést až k varu, na opačné straně bude stále chladná. 
Nejmenší tepelnou vodivost mají plyny. Proto také pórovité látky, uvnitř kterých 
je vzduch (dřevo, peří, polystyrén, skelná vata, cihly atd.) jsou dobrými izolanty 
– tedy látky, které se používají k izolaci – zabraňují výměně tepla vedením. Př. 
dvojitá skla  a mezi nimi vrstva vzduchu. 

 

 
Obr. 8 - Schéma pokusu na vedení tepla tyčí 
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2.8.2 Tepelná výměna zářením 

Tepelná výměna mezi dvěma tělesy se může uskutečnit vyzařováním a 
pohlcováním elektromagnetického záření. Protože vysílání tohoto záření je 
podmíněno neuspořádaným tepelným pohybem atomů a molekul tělesa, 
nazýváme je tepelné záření. Při vysílání tepelného záření se vnitřní energie 
tělesa zmenší o energii vyslaného tepelného záření. Dopadá-li tepelné záření na 
těleso, část záření se odráží, část tělesem prochází a zbytek záření je tělesem 
pohlcován. 

 

 
Obr. 9 - Vyzařování a pohlcování tepelného záření 

 

Tepelné záření vysílané infrazářiči se využívá k ohřívání osob v chladné 
místnosti – nebo k lékařským účelům. Prostřednictvím tohoto záření taky 
přijímají planety energii od Slunce. 

 

2.8.3 Přenos vnitřní energie prouděním 

Zahříváme-li v tíhovém poli kapalinu nebo plyn zdola, vzniká proudění. 
Chladnější kapalina nebo plyn mají větší hustotu, klesají dolů a vytlačují teplejší 
plyn nebo kapalinu vzhůru. Proudící tekutina přitom přenáší vnitřní energii 
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z teplejších míst do chladnějších. Toto nazýváme přenos vnitřní energie 
prouděním. Pro rychlejší ohřátí nebo ochlazení látky se často používá nuceného 
proudění, které je vyvoláno vnější silou (např. ochlazování motoru automobilu 
proudící kapalinou, ochlazování promítací žárovky ventilátorem – tedy nucené 
proudění vzduchu). 

 

 
Obr. 10 - Přenos vnitřní energie prouděním 

 

Teplo, které projde plochou desky o obsahu S za dobu τ, je určeno 
vztahem : 


d
tSQ 

  

Kde ∆t rozdíl teplot obou povrchů desky a d její tloušťka. Veličina λ 
nenazývá součinitel teplotní vodivosti. Její jednotkou je W . m-1 . K-1. 
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