
3. PRÁCA, TEPLO A PRVÁ VETA TERMODYNAMICKÁ 
 
3.1. Teplo a tepelná kapacita, objemová práca 
 
 Keby sme vložili kus kovu o hmotnosti m2 a teplote T2 do izolovanej nádoby 
obsahujúcej vodu o hmotnosti m1 a teplote T1, pričom by sme predpokladali, že sú splnené 
tieto podmienky: (1) sústava je dokonale izolovaná od okolia, (2) na nádobe sa neprejavia 
žiadne alebo len zanedbateľne malé zmeny, (3) v sústave nedochádza pri žiadnej látke ku 
zmenám, tak pri presnom dodržaní týchto podmienok sústava nakoniec nadobudne novú 
teplotu T, ktorá leží medzi hodnotami T1 a T2 a bude spĺňať rovnicu: 
 ( ) ( )111222 TTmcTTmc ss −=−  (3-1) 
kde cs2 je špecifická tepelná kapacita kovu a cs2m2 (= CQ2) je tepelná kapacita celého 
použitého kovu. Symboly cs1 a cs1m1 (= CQ1) označujú tie isté veličiny pre vodu. Špecifická 
tepelná kapacita cs (J.K-1.g-1) udáva množstvo tepla, ktoré musí prijať jednogramové 
množstvo látky, aby sa jej teplota zvýšila o 1 °C. Tepelná kapacita CQ (J.K-1) je 
definovaná ako teplo, ktoré musí prijať dané množstvo látky, aby sa jej teplota zvýšila o 
jeden celziový stupeň. 
 Rovnica (3-1) vyjadruje vlastne určitý zákon zachovania energie. Za obmedzujúcich 
podmienok uvažovaného experimentu je totižto prípustné predpokladať, že teplo zostáva čo 
do množstva zachované, tzn. prechádza len z teplejšej látky do chladnejšej, až kým sa teploty 
obidvoch látok nevyrovnajú. Celkové prevedené teplo je pritom dané výrazom: 
 ( ) ( )1122 TTCTTCQ QQ −=−=  (3-2) 
 Skúsme si ešte pár slovami vyjadriť, čo sa skrýva za pojmom teplo z mikrofyzikálneho 
pohľadu. Ak by sme dali do kontaktu skúmanú sústavu (náš kus kovu), v ktorom sa atómy a 
molekuly pohybujú intenzívnejšie s druhou sústavou (izolovaná nádoba s vodou), pričom     
T2 > T1, následkom vzájomných zrážok týchto častíc sa prenesie časť energie zo skúmanej 
sústavy do sústavy pozostávajúcej z vody. V dôsledku takejto mikrofyzikálnej interakcie sa 
energia skúmanej sústavy zmenší a energia druhej sústavy sa zväčší a takáto energia sa 
nazýva teplo. Teplo ja teda určitá časť energie sústavy, ktorú si môže sústava vymieňať s 
okolím prostredníctvom mikrofyzikálnej interakcie. 
 Pri doterajších úvahách sme sa obmedzili na jednoduchý prípad, kedy je sústava 
izolovaná a okrem toho je zabránené, aby bola v akejkoľvek interakcii s okolím. Keby totiž 
toto posledné obmedzenie neplatilo, mohla by buď sústava konaním práce pôsobiť na okolie, 
alebo by okolie konaním práce mohlo pôsobiť na sústavu (inými slovami: buď by sústava 
odovzdávala prácu do okolia, alebo okolie by odovzdávalo prácu sústave). Takže v určitých 
prípadoch by sa mohlo stať, že len časť tepla dodaného látke by sa využilo k zvýšeniu jej 
teploty, pričom zvyšná časť by sa spotrebovala na prácu, ktorú látka koná v súvislosti so 
zväčšením svojho objemu. Z tohto je vidieť, že množstvo tepla, ktoré musí byť látke dodané 
na určité zvýšenie jej teploty, závisí na presných podmienkach deja, ktorým sa požadovaná 
zmena uskutoční. 
 V termodynamike sa budeme neustále stretávať s tzv. objemovou prácou. Predstavme 
si ideálny plyn vo valci s piestom (obr. 3-1). Z fyziky vieme, že práca je definovaná ako 
dráhový účinok sily F: 
 FdrdW =  (3-3) 
kde dr predstavuje vzdialenosť, o ktorú sa posunula sústava v smere pôsobenia sily F. Tlak P 
pôsobiaci na piest o ploche A je: 
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FP =  (3-4) 
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