
4. DRUHÁ VETA TERMODYNAMICKÁ, ENTROPIA, GIBBSOVA VOĽNÁ 
ENERGIA A PODMIENKA ROVNOVÁHY 
 
4.1. Entropia – Úvod a definícia 
 
 Druhá veta termodynamická je jedným z najfantastickejších empirických zákonov 
všetkých vedných odborov. Dá sa priamo použiť na väčšinu fyzikálno-chemických procesov, 
ba dokonca niektorí autori sa snažili tento zákon použiť na vysvetlenie biologickej evolúcie a 
ekonomických teórií. Druhá veta vychádza z nájdenia stavovej funkcie, ktorá popisuje 
tendenciu všetkých procesov prebiehať určitým smerom. Napr. voda vždy prúdi z oblasti s 
vyšším tlakom do oblasti s nižším tlakom, horniny sa vždy posúvajú z oblasti s vyšším 
gravitačným potenciálom do oblasti s nižším gravitačným potenciálom, difúzia rozpustených 
látok v roztoku vždy prebieha z oblasti s vyššou koncentráciou rozpustených látok do oblasti s 
nižšou koncentráciou a teplo vždy prechádza z telesa teplejšieho na chladnejšie. V prírode sú 
všetky procesy jednosmerné a druhá veta termodynamická vyjadruje túto tendenciu. 
 Základom druhej vety termodynamickej je nová stavová funkcia, ktorú Clausius nazval 
entropia a pochádza z gréckeho slova s významom premena alebo smer premeny. Entropia je 
vlastne mierou tendencie pre samovoľné prúdenie tepla a v kombinácii s prvou vetou 
termodynamickou tvorí mnohotvárny svet rovníc, ktoré vedia popísať samovoľný smer 
chemických reakcií. 
 Dozvedeli sme sa, že prvá veta termodynamická sa zaoberá ekvivalenciou rôznych 
foriem energie. Veta druhá sa týka špeciálneho postavenia tepla medzi rôznymi formami 
energie. Zatiaľ, čo mechanickú energiu je možné premeniť na teplo bez akéhokoľvek 
obmedzenia, opačne tomu tak nie je. Z tohoto hľadiska sa teplo pokladá za menej hodnotnú 
formu energie. 
 
4.1.1. Termodynamický výklad entropie 
 
 Prvá veta termodynamická nevie vysvetliť prečo prírodné deje prebiehajú samovoľne 
len jedným smerom. Napr. prečo teplo samovoľne prechádza z teplejšieho telesa na 
chladnejšie a prečo nikdy nepozorujeme opačný proces, t.j. prechod tepla z chladnejšieho 
telesa na teplejšie? 
 Jedna z prvých formulácií druhej vety termodynamickej, ktorú vyslovil Rudolph 
Clausius hovorí, že neexistuje žiadny dej, ktorým by sa dalo prevádzať teplo z 
chladnejšieho telesa na teplejšie. Uvedená formulácia zdôrazňuje samozrejmú skutočnosť, 
že teplo vždy prúdi z teplejšieho telesa k chladnejšiemu, aj keď podľa prvej vety 
termodynamickej existuje i opačná možnosť. Všetka vedecká práca na druhej vete 
termodynamickej v 19. storočí súvisela predovšetkým s vysvetlením fungovania motorov, 
buď hypotetických alebo skutočných. Veľký záujem okolo zvyšovania účinnosti motorov 
viedol k ďalšej už historickej formulácii druhej vety termodynamickej vyslovenej 
Thomsonom, ktorá hovorí, že neexistuje taký proces, ktorým by sa dalo ekvivalentne 
premieňať teplo na prácu. Clausiusova formulácia zdôrazňuje jednosmerný charakter 
samovoľných dejov, zatiaľ čo Thomsonova formulácia zvýrazňuje predstavu degradácie 
energie, keď je prevedená vo forme tepla, t.j. nie všetko absorbované teplo sústavou sa 
premení na prácu. Vzájomná zameniteľnosť tepla a práce je teda nesúmerná. Každé 
zariadenie stráca energiu počas premeny tepla na prácu a tieto nevyhnutné straty zabraňujú, 
aby sa dal skonštruovať motor so 100% účinnosťou. Časť energie sa vždy “stratí” a preto sa 
nemôže zúžitkovať na prácu. Tento záver samozrejme nie je vôbec želateľný, ak je naším 
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