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TERMODYNAMICKÝ 

ZÁKON 

Zpracoval: ing. Ivan Števula 



Termodynamika 

 

Termodynamika popisuje změny 

energie ve vztahu k teplotě. 
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1. termodynamický zákon 

Přírůstek vnitřní energie ∆U soustavy se rovná 
součtu práce W vykonané okolními tělesy 
působícími  
na soustavu určitými silami a tepla Q 
odevzdaného okolními tělesy soustavě. 

 

 

 

∆U – vnitřní energie soustavy 

W – práce 

Q - teplo 

 QW ΔU 



1. termodynamický zákon 

Soustava: 
 Píst – dráha „s“ 

 Plyn – „t1“ 

 Těleso – „t2“ 
 

 

 

 

 

 

 

Vnitřní energie plynu se zvětšuje: 

 – tlakem pístu a teplotou tělesa. 
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1. termodynamický zákon 

Změna vnitřní energie plynu: 

 součet práce vykonané vnější silou pístu a 

tepla, které přijme plyn od teplejšího tělesa. 
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1. termodynamický zákon 

Celková energie systému a jeho okolí je 
konstantní. 

 

 

 

W, Q: 
 formy energie, které mohou přecházet 

jedna  
v druhou 

 průběhu děje závisí, jak se energie přijatá 
systémem od okolí rozloží mezi Q a W 

 QW ΔU 



Změna vnitřní energie 

Soustava energii přijímá nebo 

odevzdává. 

 Přijímá => vnitřní energie se zvětšuje 

 

 

 

0ΔU0W 0Q=> => 

F Q 



Změna vnitřní energie 

Soustava energii přijímá nebo 

odevzdává. 

 Odevzdává => vnitřní energie se zmenšuje 

 
0ΔU0W 0Q=> => 

F Q 



Termodynamický zákon 

Nultý termodynamický zákon 

Jestli je těleso A v rovnovážném stavu s 

tělesem B  

a těleso B je v rovnovážném stavu s tělesem 

C, potom těleso A je v rovnovážném stavu s 

tělesem C. 
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Termodynamický zákon 

Druhý termodynamický zákon 

Cyklicky pracující tepelný stroj se nedá 

sestrojit. Tepelná energie se nemůže 

samovolně měnit na mechanickou práci. 

 



Termodynamický zákon 

Třetí termodynamický zákon 

 

Označován jako Nernstova teorie či Planckova 

veta. 
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