
Osnova pro předmět Fyzikální chemie II – magisterský kurz 
 
 
Časový a obsahový program přednášek 
 
Týden Obsahová náplň přednášky Pozn. 
Přednáška 
1, 2a 

Stavové chování tekutin 1,2a 
• Molekulární přístup – kinetická teorie ideálního plynu: 

interpretace tlaku, teploty; ekvipartiční princip. 
• Reálné plyny – fenomenologie, Boyleova teplota, kritický jev. 
• Molekulární přístup – van der Waalsova rovnice (Redlich-

Kwong), viriální rovnice. 
• Teorém korespondujících stavů. 
• Popis stavového chování směsí reálných plynů. 
• Kapaliny – fenomenologie: koeficienty roztažnosti a 

stlačitelnosti. 
 

 

Přednáška 
2b 

Termochemie 
Obecná entalpická bilance reagujícího systému  

• Neadiabatický neizotermický průběh reakce. 
• Adiabatický průběh jako speciální případ. 
• Kirchhoffova rovnice jako specielní případ pro izotermický 

průběh reakce. 
• Vliv inertů, různé teploty reaktantů, neúplný průběh reakce. 

 

 

Přednáška 
3, 4a 

Důsledky I. a II. věty termodynamiky  
• Zopakování základů termodynamiky. 
• Závislosti termodynamických veličin na stavových 

proměnných U(T,V), H(T,P), S(T,P), S(T,V), F(T,V), G(T,P) – 
obecně, použití na různá média. 

• Jouleův-Thomsonův jev, inverzní teplota, zkapalňování plynů. 
• Výpočet změn termodynamických veličin při nevratných 

dějích: nevratné ztuhnutí podchlazené kapaliny. 
 

 

Přednáška 
4b, 5 

Termodynamika roztoků  
• Ideální roztok jako reference, směšovací a dodatkové veličiny. 
• Parciální molární veličiny – obecně, chemický potenciál. 
• Aktivita a aktivitní koeficient (ilustrace pro regulární roztok). 

Fugacita a fugacitní koeficient (generalizovaný diagram, 
výpočet z viriální stav. rovnice), jejich závislost na stavových 
proměnných, Lewisovo-Randallovo pravidlo. 

• Standardní stavy. 
• Chemický potenciál a aktivita v roztocích elektrolytů, 

Debyeova-Hückelova rovnice. 
 

 

Přednáška 
6, 7a 

Fázové rovnováhy  
• Extenzivní a intenzivní kriterium pro vícesložkové systémy 

v termínech fugacit a aktivit. 

 



• Rovnováha kapalina – pára ve vícesložkových systémech: 
ideální vs. reálný roztok v kapalné fázi: fenomenologie, 
diagramy, termodynamický popis striktně regulárním 
roztokem. 

• Rovnováha kapalina – kapalina: binární systémy – vizualizace 
modelem striktně regulárního roztoku. 

• Rovnováha kapalina – kapalina – pára, destilace s vodní parou. 
• Snížení tlaku nasycených par. 
• Rovnováha s-l – ideální rozpustnost, snížení bodu tání;  

vybrané diagramy dalších systémů (omezeně). 
 

Přednáška 
7b, 8a 

Chemické rovnováhy  
• G jako funkce rozsahu reakce, reakční G, směr chemické 

reakce. 
• Vliv tlaku u reakcí kde se v plynné fázi nemění látkové 

množství (vliv fugacitních koeficientů). 
• Reakce v soustavách bez plynné fáze. 
• Chemická rovnováha v soustavách s dvěma simultánními 

reakcemi. 
• Rovnováhy v roztocích elektrolytů: pH slabých kyselin a zásad, 

hydrolýza solí, vliv dalších elektrolytů na rozpustnost – 
neideální chování, s jedinou „reakcí“. 

 

 

Přednáška 
8b, 9a 

Transport molekul a iontů 8b,9a 
• Difuze: tok, 1. a 2. Fickův zákon. 
• Transport iontů v roztocích elektrolytů: elektrická vodivost 

roztoků (specifická a molární), převodová čísla, závislost na 
koncentraci, Kohlraushův zákon, aplikace. 

 

 

Přednáška 
9b, 10a 

Galvanické články  
• Rovnovážné galvanické články, kapalinový potenciál a jeho 

eliminace. 
• Typy elektrod. 
• Koncentrační články (jen bez převodu). 
• Aplikace: termodynamická měření, zdroje energie. 

 

 

Přednáška 
10b, 11 

Kinetika  
• Bočné, následné a vratné reakce. 
• Mechanismy – kinetické „principy“. 
• Radikálové reakce, fotochemické reakce. 
• Homogenní katalýza. 
• Heterogenní katalýza. 
• Enzymová katalýza. 

 

 

Přednáška 
12, 13a 

Úvod do chemie povrchů 12, 13a 
• Fázová rozhraní, povrchová energie a napětí, základní 

termodynamické vztahy. 
• Rozdíl tlaků na zakřivených fázových rozhraních – 

 



Laplaceova-Youngova rovnice. 
• Kelvinova rovnice. 
• Snížení energie záměnou fázových rozhraní. 
• Metody měření povrchového napětí. 
• Adsorpce na povrchu pevných látek – Freundlichova a 

Langmuirova izoterma. 
 

Přednáška 
13b, 14 

Rezerva, opakování  

 
 
 



Návrh na časový a obsahový program seminářů 
 
Týden  
semestru 

Minimáln ě probrat V testech nebude 

1, 2 Stavové chování tekutin 
Van der Waalsova st. rovnice, Redlichova-
Kwongova rovnice, srovnání s ideálním plynem. 
Viriální rozvoj do 2. koeficientu. TKS (diagram 
kompresibilitního faktoru). Aplikace na směsí 
reálných plynů. Využití koeficientů roztažnosti a 
stlačitelnosti pro odhad stavového chování 
kapalin. 
 
Relevantní příklady (z nové sbírky), kap.2: 72 – 
75, 82; 55 – 60, 62, 66; 90 – 94; 98 – 102, 103 – 
106; 112 – 115, 118,. 

Výpočet objemu z kubických 
stavových rovnic. Aplikace 
Daltonova a Amagatova 
zákona (v rámci stavového 
chování plynů). Rackettova 
rovnice. 

3 Termochemie: přepočet reakčních entalpií mezi 
různými stavy (skupenství); bilance entalpie při 
neizotermickém a neadiabatickém průběhu reakce 
(adiabatický průběh jako speciální případ);  různé 
vstupní teploty reaktantů; vliv inertů; neúplný 
průběh reakce (rozsah reakce jako vstupní údaj); 
reakční teplo při izochorickém průběhu reakce. 
 
Relevantní příklady (z nové sbírky), kap. 3: 120, 
134, 146, 150, 165, 166 – 168. 

Simultánní řešení entalpické 
bilance a chemické 
rovnováhy.  Úlohy vedoucí 
k iterativním numerickým 
řešením (týká se zadání 
teplotních závislostí 
tepelných kapacit). 

4, 5 I. a II. v ěta termodynamická 
Výpočet tepla, práce a změn termodynamických 
veličin (U, H, S, F, G) při vybraných dějích pro 
reálný plyn, porovnání s ideálním plynem. 
Tepelné kapacity z ekvipartičního principu. 
Vratnost, nevratnost. Vratné a nevratné fázové 
přeměny. Joule-Thomsonův jev. 
 
Relevantní příklady (z nové sbírky), kap. 2: 49, 
51; kap.3: 27 – 35, 64, 75 – 77, 80, 96; kap.4: 32 
– 37, 76 – 78, 82, 83, 86, 87, 105, 108, 110, 118, 
119, 122, 124 

Závislost tepelných kapacit 
na tlaku a objemu. 

6 Termodynamika roztoků 
Termodynamické veličiny směsí (H, S, G). 
Směšovací a dodatkové veličiny. Fugacita, 
fugacitní koeficient (generalizovaný diagram, 
výpočet z viriální stav. rovnice).  
Debye-Huckelův vztah. 
 
Relevantní příklady (z nové sbírky): kap.4: 91 - 
93, 96 – 101; kap.5: 6, 8, 10, 16, 22, 35, 45, 52, 
55, 62-70. 

Rozpouštěcí tepla. 
Vyhodnocení parciálních 
molárních veličin 
(s výjimkou velmi 
jednoduchých případů). 

 
 



7, 8a Fázové rovnováhy 
Rovnováha l-g: ideální vs. reálný roztok v 
kapalné fázi, popis modelem striktně regulárního 
roztoku. Rovnováha l-l-g, destilace s vodní parou. 
Snížení tlaku nasycených par. 
Rovnováha s-l: ideální rozpustnost, snížení bodu 
tání. 
 
Relevantní příklady (z nové sbírky): 
Kap.10: 38-41, 63-68, 80-82, 87-91. 

Výpočet teploty varu 
roztoku. Ebulioskopie.  

8b, 9a Chemické rovnováhy  
Směr chemické reakce. Reakce bez plynné fáze. 
Dvě simultánní reakce. Rovnováhy v roztocích 
elektrolytů: pH slabých kyselin a zásad, 
hydrolýza solí, vliv dalších elektrolytů na 
rozpustnost – neideální chování, s jedinou 
„reakcí“. 
 
Relevantní příklady (z nové sbírky), kap.6: 55 – 
59; 78, 80; 97; 102, 103, 107, 110, 116, 121 

Simultánní řešení dvou a 
více rovnováh ve vodných 
roztocích elektrolytů (tj. 
disociace daného slabého 
elektrolytu + disociace 
vody). 

9b, 10a Transport molekul a iontů  
Elektrická vodivost roztoků: Specifická a molární 
konduktivita, převodová čísla, závislost na 
koncentraci, Kohlraushův zákon, aplikace. 
Relevantní příklady (z nové sbírky): 
kap. 8: 14-24. 

Převodová čísla Hittorfovou 
metodou. 

10b, 11a Galvanické články  
Rovnovážné galvanické články, kapalinový 
potenciál a jeho eliminace. 
Typy elektrod. 
Koncentrační články (jen bez převodu). 
Aplikace: termodynamická měření, zdroje 
energie. 
 
Relevantní příklady (z nové sbírky), kap.8: 37, 
38, 41, 42, 53, 54. 

Výpočty článků s převodem 
(vč. kapalinového 
potenciálu). 

11b, 12a Kinetika  
Opakování: kinetika jedné reakce (poločas reakcí 
vyšších řádů, vyjádření pomocí tlaků u reakcí 
v plynné fázi). 
Bočné, následné a vratné reakce. 
Reakční mechanismy. 
Radikálové reakce, fotochemické reakce. 
Homogenní katalýza. 
 
Relevantní příklady (z nové sbírky), kap.9: 22, 
26, 27; 25, 53, 55 – 57, 58, 59; 60, 61; 62 -64; 68, 
69. 

Reaktory (dokonale 
míchaný, s pístovým tokem). 
Heterogenní katalýza. 
Enzymová katalýza. 

 
 



12b, 13 Úvod do chemie povrchů 
Rozdíl tlaků na zakřivených fázových rozhraních 
– Laplaceova-Youngova rovnice. Kelvinova 
rovnice. 
Adsorpce plynů na povrchu pevných látek – 
Langmuirova izoterma. 
Relevantní příklady (z nové sbírky): 
Kap.12: 1-8, 17-20. 
 

Smáčení a rozestírání, 
kohezní a adhezní práce, 
filmy. Závislost 
mezifázového napětí na 
teplotě, Gibbsova adsorpční 
izoterma. 

14 Rezerva, opakování  
 



Studijní pomůcky pro magisterský kurz Fyzikální chemie 
 
Studijní pomůcky dostupné i v elektronické verzi jsou přístupné z adresy: 
http://www.vscht.cz/fch/cz/pomucky/index.html 
 
 
Fyzikální chemie, magisterský kurz (Prof. Ing. J. Novák, CSc. a kolektiv, VŠCHT Praha 
2006) – pokračování skripta „Fyzikální chemie – bakalářský kurz“, VŠCHT Praha 2005. 
Dostupné v elektronické formě. V tištěné formě vydáno jako souhrnné dvousvazkové 
skriptum pro bakalářský a magisterský kurz (2008). 
 
Příklady z fyzikální chemie I (Prof. Ing. J. Novák, CSc. a kolektiv, VŠCHT Praha 2000). 
Tištěná skripta dostupná rovněž v elektronické formě. 
 
Příklady z fyzikální chemie II (Doc.. Ing. L. Bartovská, CSc. a kolektiv, VŠCHT Praha 
2002). Tištěná skripta dostupná rovněž v elektronické formě. 
 

Magisterský výběr 
(Doc. Ing. L. Bartovská, CSc., 2006) 
Typové příklady s výsledky v elektronické formě vybrané ze sbírek výše (Příklady 
z fyzikální chemie I , Příklady z fyzikální chemie II) 

 
Příklady z fyzikální chemie online (Prof. Ing. S. Labík, CSc. a kolektiv, VŠCHT Praha 
2006). Interaktivní elektronický příkladník s přehledem vztahů a výsledky a postupy řešení 
úloh.  
 
Breviář fyzikální chemie (Prof. Ing. A. Malijevský, CSc. a kolektiv, VŠCHT Praha 2001). 
Stručný přehled vztahů fyzikální chemie a základní souvislosti. Tištěná skripta dostupná 
rovněž v elektronické formě. 
 
  


